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Ελλάς – Σουηδία 0-2

Την ώρα που και πολιτικοί (;) ακόμη άνδρες ήσαν

αφοσιωμένοι στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδο-

σφαίρου, το λεγόμενο EYRO (Γιούρο), και στην ήτ-

τα που υποστήκαμε, η Βουλή παρέ-

διδε τη λαϊκή κυριαρχία στην

«Ένωση» και αυτό – υποβαθμιζό-

ταν, χωρίς συνταγματικό δικαίωμα,

όπως τουλάχιστον καταγγέλθηκε

από τον ΛΑ.Ο.Σ.

Η Βουλή κύρωσε με την τρανταχτή

πλειοψηφία των δύο κομμάτων

(Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ) 250 Βουλευτές,

τη μεταρρυθμιστική συνθήκη της

Λισσαβόνας. Την καταψήφισαν

Κ.Κ.Ε. – ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑ.Ο.Σ.

Λες κι επιλέχθηκε επίτηδες η χρονική σύμπτωση! Ή

μήπως όντως επιλέχθηκε επίτηδες, για να πιάσουν

στην ποδοσφαιρική «μαστούρα», ακόμα και τους

υποψιασμένους…

Κι όπως έχουμε πει και θα το λέμε συνέχεια, για να

υπάρχει έγκυρη γνώμη, πρέπει να υπάρχει όσο το 
Συνέχεια στη σελ.3

του Κώστα
Βενετσάνου

Σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την

περασμένη Τετάρτη (11/6) ο Υπουργός

ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Γ. Σουφλιάς παρουσίασε

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την κτη-

ματογράφηση 3,1 εκατομμυρίων

στρεμμάτων, 6.700.000 ιδιοκτησιών.

«Από την επόμενη Τρίτη 17 Ιουνίου
2008 περίπου 3 εκατ. Έλληνες καλού-

νται να δηλώσουν την ακίνητη περιου-
σία τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Το
πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε 107
νέες περιοχές, των Νομών Αττικής,
Θεσσαλονίκης και τις πρωτεύουσες
των νομών όλης της χώρας, που δεν
είχαν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο» δή-

λωσε ο Υπουργός.

Το “κτηματολόγιο”, πρώτον «καταγρά-
φει με βάση το ακίνητο όλες τις πρά-
ξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν,
αλλοιώνουν ή καταργούν έννομα δι-
καιώματα επί των ακινήτων». 

Δεύτερον, εγγυάται τις νομικές πλη-

ροφορίες που καταγράφει. Στο σύστη-

μα του κτηματολογίου, η καταχώριση

κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από

ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δη-

λαδή καμία πράξη δεν καταχωρίζεται

αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο φερόμε-

νος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος.

Τρίτον, καταγράφει και την γεωγραφι-

κή περιγραφή (μορφή, θέση και μέγε-

θος) του ακινήτου. 

Τέταρτον, αποκαλύπτει και καταγρά-

φει συστηματικά τη Δημόσια ακίνητη

περιουσία, για πρώτη φορά στην σύγ-

χρονη Ελλάδα. 

Πέμπτον, καταγράφει τα δικαιώματα

από χρησικτησία».

Συνέχεια στη σελ. 2

προ των πυλών για 107 περιοχές

27 της Ανατολικής Αττικής
Από 17 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Ναός Απόλλωνα Ζωστήρα μέσα

στον “Αστέρα” Βουλιαγμένης

Σελίδα 13

Ανοιχτό δημόσιο απολογισμό πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Βάρης για το

χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην εξουσία του Δήμου. Εξήγησε με

απλά λόγια τι παρέλαβε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τι έγινε μέ-

σα στο 2007 και τι προβλέπει να γίνει

τα επόμενα χρόνια. Η αίθουσα του θε-

άτρου ήταν κατάμεστη και τοποθετή-

θηκαν καρέκλες και στον προαύλιο

χώρο. Αρα την ειδική συνεδρίαση,

Δήμαρχε, φρόντισε να την κάνεις σε

μεγαλύτερο χώρο.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Θωμάς Δεληγιάννης, ο οποίος διάβασε  επι-

στολή την οποία απέστειλε ο σύμβουλος μειοψηφίας Δημήτρης Κυπριώτης. Στην επιστο-

λή του ο Δ. Κυπριώτης, μεταξύ άλλων όπως περιγράφει, έμαθε από τα πανό για τον απο-

λογισμό του Δημάρχου. Και αυτός είναι και ο λόγος της απουσίας του, αφού η ενέργεια

αυτή, όπως γράφει, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα περί το  άρθρο 217 του Κ.Δ.Δ. βάσει

του οποίου ο απολογισμός γίνεται σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. όπου τοποθε-

τούνται οι παρατάξεις, οι φορείς και οι δημότες. Συνέχεια στη σελ. 20

Καταγγελτικός
και αισιόδοξος 

ο Δήμαρχος Βάρης Παν.Καπετανέας
στον απολογισμό του

Ανοιχτή διαβούλευση για το επι-

χειρησιακό Σχέδδιο της πόλης,

σε όλες τις συνοικίες
Σελίδα 9

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Απάτη Ολκής η Συνθήκη

-Λισσαβόνα 10-0



ΕΔΡΑ: ΠΑΛΛΗΝΗ, ΚΑΝΑΡΗ 18
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Ιδιοκτησία - Εκδότης: Αννα Βενετσάνου & Σια Ε.Ε.

(Διακριτικός τίτλος)

Εκδότης - Διευθυντής: Αννα Βενετσάνου

Σύμβουλος Εκδοσης: Κώστας Βενετσάνος

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:  ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕ

Συνδρομές ετήσιες: Ιδιώτες 20 euro

Αρ.Λογ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Ε.Τ.Ε. 656440077-11

Η θέση της εφημερίδας - σε καμια περίπτωση - δεν συμπίπτει
οπωσδήποτε με τα ενυπόγραφα άρθρα.

Εμείς, επιτρέπουμε την αναδημοσίευση κειμένων μας, με την
αναφορά στην ΕΒΔΟΜΗ και στον υπογράφοντα.ΚΩΔΙΚΟΣ 4641
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Εγκαίνια του Πάρκου 
Βούλας Σελ. 11

70 Χρόνια Φιλαρμονική
Μαρκοπούλου Σελ. 10

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις

από τη Νομαρχία Σελ. 9

Διακρίσεις στον Άρη

Βούλας Σελ. 19

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Για τη διαδικασία αυτή, λειτουργούν σήμε-

ρα 94 κτηματολογικά γραφεία, τα οποία, σε

πρώτη φάση, θα κτηματογραφήσουν 107

νέες περιοχές. «Η πρώτη φάση περιλαμβά-

νει την υποβολή των δηλώσεων, τον κα-

ταρχήν εντοπισμό των ακινήτων και την

καταχώρησή τους σε ψηφιακή βάση δεδο-

μένων».  

«Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολι-

τών», συνέχισε ο Υπουργός, «έχουμε

απλοποιήσει το έντυπο της δήλωσης για να

μην χρειάζεται να προσφεύγουν οι πολίτες

σε «ειδικούς» και έχουμε περιορίσει και

απλοποιήσει τα απαραίτητα δικαιολογητι-

κά». […] «Για πρώτη φορά υπάρχει η δυνα-

τότητα υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονι-

κά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελί-

δα της Κτηματολόγιο Α.Ε.» περιλαμβάνο-

νται μεταξύ των μέτρων επιτυχίας του εγ-

χειρήματος.

Το κόστος βέβαια, αυτού του εγχειρήμα-

τος, που ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο

Ευρώ (πάνω από μισό τρισεκατομμύριο

δραχμές), όπως παραδέχθηκε ο Υπουργός,

θα το επωμιστούν οι ιδιοκτήτες. 

Νέο χαράτσι στην ιδιοκτησία

Το μέτρο αυτό, το θεωρεί ο Υπουργός «ρε-

αλιστικό και δίκαιο». Το «τέλος κτηματο-

γράφησης» έχει δύο σκέλη: Το πάγιο που

είναι 35 ευρώ ανά ιδιοκτησία, και το ανα-

λογικό που ανέρχεται στο 1‰ επί της αντι-

κειμενικής αξίας.

Δηλαδή για ένα σπίτι, ας πούμε 300 χιλιά-

δων ευρώ, το τέλος κτηματολογίου ανέρ-

χεται σε 315 ευρώ!

Οι δηλώσεις, όπως είπαμε αρχίζουν στις 17

Ιουνίου και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί

μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Μην το αφήσετε

την τελευταία στιγμή… μετά τις διακοπές!

Η κτηματολόγιο Α.Ε. μας ενημερώνει ότι:

«Σε κάθε γραφείο κτηματογράφησης:

1. Διατίθενται (δωρεάν) τα απαραίτητα έγ-

γραφα (έντυπο της δήλωσης του

Ν.2308/1995, έντυπο πληρωμής παγίου

τέλους κτηματογράφησης) και οδηγίες

για τη συμπλήρωσή τους.

2. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη

διαδικασία υποβολής της δήλωσης, τις

προθεσμίες, τον υπολογισμό του παγίου

τέλους κτηματογράφησης και συμπλή-

ρωση των εντύπων. 

3. Παραλαμβάνονται η δήλωση και τα απα-

ραίτητα δικαιολογητικά» και «υπάρχει η

δυνατότητα συστημένης ταχυδρομικής

αποστολής μέσω ΕΛΤΑ ή courier στο αρ-

μόδιο γραφείο Κτημτολόγησης. Στην πε-

ρίπτωση αυτή πέραν του εντύπου της δή-

λωσης και των συνυποβαλλομένων κατά

περίπτωση, επισυνάπτονται υποχρεωτι-

κά: α) απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή δια-

βατηρίου β) απλή φωτοτυπία εγγράφου

από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του

δηλούντος (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας,

λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π.) γ) το αποδει-

κτικό καταβολής του πάγιου τέλους κτη-

ματογράφησης».

Πού υποβάλλονται αποκλειστικά

Πίνακας κτηματολογικών γραφείων κατά

περιοχή:

Για τους Δήμους και τις Κοινότητες της

Ν.Α. Ανατολικής Αττικής που κτηματογρα-

φούνται.
- Δήμος Αχαρνών, Εσπερίδων 18, Αχαρνές

- Δήμος Θρακομακεδόνων, Εσπερίδων 18,

Αχαρνές

- Κοινότητα Κρυονερίου, Κοινοτικό κατάστημα

Κρυονερίου, Κρυονέρι

- Δήμος Αγίου Στεφάνου και Δήμος Διονυσίου,

Πίνδου & Σωκράτους 1, Άγιος Στέφανος

- Δήμος Παλλήνης, Κοινότητα Ανθούσας και

Πικερμίου, Υψηλάντου 10α, 2ος όρ., Παλλήνη

- Δήμος Ραφήνας, Μακασίη Τζιβάνη 1 & Φιλίας

5, Ραφήνα

- Δήμος Μαραθώνος, Εγκαταστάσεις αφετη-

ρίας Μαραθώνιου δρόμου (Στάδιο Μαραθώνος).

- Κοινότητα Σταμάτας, και Ροδοπόλεως, Μαρα-

θώνος 10, Σταμάτα

Δήμοι Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Γλυφά-

δας, Ελληνικού, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις πρ.

Αεροδρομίου Ελληνικού, Ελληνικό.

- Κοινότητα Αγίου Κων/νου και Δήμος Λαυρεω-

τικής, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου & Αγίας Παρα-

σκευής 1, Παλαιό Δημαρχείο Λαυρίου - Λαύριο

- Δήμος Καλυβίων Θορυκού, Λ. Σουνίου 4 και Π.

Γκίνη, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλυβίων.

- Δήμος Κερατέας, Ανθ. Παναγιωταράκου 3

- Κοινότητα Κουβαρά, Αγ. Δημητρίου 20, Κοινο-

τικό κατάστημα, Κουβαράς.

- Δήμος Κρωπίας, Σπύρου Δάβαρη 77, Κορωπί.

- Δήμος Μαρκοπούλου, Ολυμπιακό Ιππικό κέ-

ντρο, 1ος όροφος.

- Κοινότητας παλαιάς Φώκαιας, και Σαρωνίδος,

Αγ. Ειρήνης 8 & 28ης Οκτωβρίου 7, Π. Φώκαια.

Σχετική ανακοίνωση του Δήμου Βούλας σελ. 9

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΕ 27 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Τρίτη 10 Ιουνίου στις 00.50’ στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ένα-

ντι ο.α. 48, του Δήμου Π. Φαλήρου, διερχόμενο Ι.Χ. παρέσυρε και

τραυμάτισε θανάσιμα πεζό άντρα αγνώστων στοιχείων ταυτότη-

τας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας,

όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άντρας ήταν ηλικίας 40 ετών, αναστήματος 1.70μ. με καστανά

μακριά μαλλιά και τοπική φαλάκρα. Κατά το χρόνο του ατυχήμα-

τος φορούσε μπεζ παντελόνι και πράσινη αμάνικη μπλούζα.

Αν κάποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην ανα-

κάλυψη των στοιχείων του θανόντος άντρα, να επικοινωνήσει με

το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας στα τηλέφωνα 210 9538.155,

9538.170 & 9538.171.

Τροχαίες ρυθμίσεις

Λόγω εργασιών στο οδόστρωμα θα πραγματοποιείται προσωρινή

διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου Σπάτων και

της Κοινότητας Πικερμίου έως τις 28 Ιουλίου. Ετσι:

Α) Λ. Μαραθώνος στο τμήμα της από τον ΟΤΕ Πικερμίου ως την

οδό Αγ. Χριστοφόρου, στη δεξιά λωρίδα προς Αθήνα και ώρες 1 -

6 πρωινή.

Β) Λ. Μαραθώνος στο ύψος της οδού Αδαμοπούλου σε μια λωρί-

δα κάθε φορά εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας τις

ίδιες ώρες.

Γ) Λ. Μαραθώνος στο τμήμα της από τον ΟΤΕ Ν. Μάκρης ως την

οδό Δ. Καραγιαννίδη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, τις ίδιες

ώρες.

Δ) Λ. Πικερμίου – Σπάτων στο ύψος της οδού Ημερου Πεύκου, σε

μία λωρίδα κάθε φορά εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφο-

ρίας, τις ίδιες ώρες. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται και προς τις δύο

κατευθύνσεις από το εναπομείναν πλάτος του δρόμου.

Ε) Λ. Πικερμίου – Σπάτων στο τμήμα της από την οδό Ημερου

Πεύκου ως την οδό Αγγέλου στ δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας προς

Σπάτα, ώρες 9 έως 3 το πρωί.

Ληστεία στην Alpha Bank στο Κορωπί (Βασ. Κωνσταντίνου)

Ληστεία έγινε στην τράπεζα Alpha Bank στην οδό Βασ. Κωνστα-

ντίνου στο Κορωπί, την Τρίτη 10 Ιουνίου στις 12.35, όταν δύο

άγνωστοι εισήλθαν στο κατάστημα, ακινητοποίησαν με την απει-

λή όπλων πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν από τρίτα τα-

μεία άγνωστο ποσό. Διέφυγαν δε με Ι.Χ. 

Ανακάλυψη έκτασης δενδρυλίων κάνναβης όλως τυχαίως

Στις 6 Ιουνίου, και ενώ κλήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα να κα-

τασβέσει πυρκαγιά που ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε δα-

σώδη λόφο της Πολιτείας Αφιδνών, «έπεσαν πάνω σε μια φυ-

τεία δενδρυλλίων κάνναβης!

Ετσι ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία και όταν πήγε επιτό-

που το κλιμάκιο, διαπίστωσε οργανωμένη καλλιέργεια και μόνι-

μη παρουσία ατόμου στη φυτεία, αφού βρέθηκαν κρεβάτια κατε-

στραμμένα ολοσχερώς από τη φωτιά, τουφέκια καλάσνικοφ,

πρόχειρο ξύλινο κατάλυμα, οικιακά σκεύη και διάφορα άλλα εί-

δη. Η φυτεία ποτιζόταν με αυτόματο πότισμα! όπως φωτογρα-

φία.Αφού τα ξερίζωσαν λοιπόν τα μέτρησαν και ήταν 1.190 δεν-

δρύλλια.

Βρέθηκε στην περιοχή Πανορά-

ματος Βούλας, γάτα ράτσας Σιάμ, 

αρσενικό, με πράσινο λουράκι.

τηλ. 6942949148, 210-8954095

Απ’ το Αστυνομικό

Δελτίο



Η συνδρομή σας στην ΕΒΔΟΜΗ βοηθάει στην ελευθερία του τύπου
Τηλ.: 210 6030.655, fax 210 9658.949, e-mail: scarabe@hol.gr
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

δυνατόν πληρέστερη γνώση. Όταν λοιπόν η Συνθήκη

που κυρώθηκε, είναι κάπου 300 σελίδες και στην πραγ-

ματικότητα, με τα παραρτήματα γύρω στις 3.000, ε, δεν

είχαμε την δυνατότητα να τη μελετήσουμε, ούτε θα την

μελετήσουμε στο σύνολό της. Ρίξαμε όμως μια ματιά

στην αιτιολογική έκθεση της Κυβέρνησης που την έφε-

ρε για κύρωση (15 σελίδες) και στα πρακτικά της διή-

μερης συζήτησης στη Βουλή, κοντά 100 σελίδες, για να

μπορέσω να εκφράσω μια πρώτη άποψη και έπεται συ-

νέχεια., μπας και αφυπνίσουμε κάποιες συνειδήσεις. 

Συμπέρασμα πρώτο: Η συνθήκη της Λισσαβόνας είναι

απάτη ολκής!

Επειδή δεν πέρασε το Ευρωσύνταγμα με τα δημοψηφί-

σματα της Γαλλίας και της Ολλανδίας, το ξενάφερε η

νομενκλατούρα των Βρυξελών και η Διακυβερνητική

Διάσκεψη μασκαρεμένο σε «συνθήκη» με μικροαλλα-

γές στις ταμπέλλες. 

Δεν λέγεται «Υπουργός Εξωτερικών» της Ε.Ε., λέγεται

«Ύπατος Εκπρόσωπος» για θέματα ΚΕΠΠΑ (Κοινή

Εξωτερική Πολιτική & Πολιτική Ασφαλείας).

Προσέξτε. Δεν κινδυνολογώ. Υπάρχει μια ειδική τεχνι-

κή διατύπωσης θέσεων και όρων. Βάζεις μπροστά με

ζωηρότερα χρώματα κοινά αποδεκτές αρχές «Ειρήνη»,

«ευημερία», «ανθρώπινα δικαιώματα» και πετάς κάπου

ενδιάμεσα άχρωμο και εξωραϊσμένο, «… την προαγω-

γή της βιώσιμης ανάπτυξης (ωραίο) με βάση το πρότυ-

πο (θετικός όρος) της άκρως ανταγωνιστικής (άγρια δύ-

ση) κοινωνικής (!) (για να χαλαρώσεις) οικονομίας της

αγοράς…» Και συνεχίζει τις «σάλτσες», «… με παράλ-

ληλη μέριμνα για την πλήρη απασχόληση, την κοινωνι-

κή πρόοδο και το… υψηλό επίπεδο προστασίας και βελ-

τίωσης του περιβάλλοντος». Αυτό που διαβάσατε είναι

ο βασικότερος στόχος της Ε. Ένωσης, όχι των λαών,

βεβαίως, που θέλει η αριστερά και των εθνών που θέλει

ο ΛΑ.Ο.Σ., αλλά των καπιταλιστών, των τραστ, των καρ-

τέλ, των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, της μίζας και

των σκανδάλων, της εξαγοράς των συνειδήσεων και

του εκμαυλισμού ατόμων και ομάδων. 

Όλα αυτά τα ζούμε, τα ζούνε πιο οδυνηρά το 20% που

δεν έχουνε να φάνε, θα τα ζήσουν πιο άμεσα, αύριο οι

εργαζόμενοι που θα δουν το 8ωρο και πενθήμερο να

κάνουν φτερά και να καθιερώνονται «δυνητικά» οι 65

ώρες δουλειάς την εβδομάδα. (Το δέχτηκε στην διυ-

πουργική η Φάνη Πάλη, όπως επιμόνως κατήγγειλε στη

Βουλή ο Παπουτσής και δεν διαψεύστηκε).

Αλλά τα περί απάτης και μασκαρεμένου του ΕυρώΣυ-

ντάγματος, σε Συνθήκη (εφεξής χάρις συντομίας «ο

Μανώλης») δεν τα λέω εγώ μόνον. Τα είπε από τον ιδε-

ολογικό αντίποδα (;) ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γ. Καρα-

τζαφέρης και ο συντάκτης του μεταφμιεσθέντος «Μα-

νωλιού» Ζισκάρ Ντ’ Εστέν. 

Για να έχουν σφαιρικότερη αντίληψη οι αναγνώστες,

παραθέτουμε αποσπάσματα από ομιλητές που καταψή-

φισαν ή υπερψήφισαν «με βαριά καρδιά» την αναγνώ-

ριση του Μανωλιού, την ακύρωση της κρατικής μας

οντότητας, την κουρελοποίηση του Συντάγματος, την

κατάργηση της λαϊκής κυριαρχίας μας εντός του κρά-

τους (μας) – μέλους της Ένωσης, την υποθήκευση του

μέλλοντός μας. 

Απάτη Ολκής η Συνθήκη

της Λισσαβόνας

Η νέα Συνθήκη προβλέπει συνοπτικά και

προβάλλει ενδεικτικά:

1. Αποφασίζεται η διαδοχή της Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας από την Ενωση ως Ενιαίο

Νομικό Πρόσωπο.

2. Οι αξίες της Ενωσης όπως διατυπώνο-

νται:

Σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Της ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της

ισότητας(!) του κράτους Δικαίου καθώς και 

ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των, συμπεριλαμβανομένων και των δικαι-

ωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε

μειονότητες.

Οι ανωτέρω αξίες χαρακτηρίζονται ως κοι-

νές στα κράτη-μέλη και προάγονται εντός

της κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από,

– Τον πλουραλισμό

–Την απαγόρευση των διακρίσεων,

– Την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγ-

γύη και την ισότητα μεταξύ ανδρών και

γυναικών.

3. Οι στόχοι της Ενωσης,

Ειρήνη, ευημερία και καλύπτουν ως βασι-

κούς άξονες (άρθρο 2 ΣΕΕ): α) το χώρο

ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης,

β) την εσφωτερική αγορά και την προαγω-

γή της βιώσιμης ανάπτυξης με βάση το

πρότυπο της άκρως ανταγωνιστικής κοι-

νωνικής οικονομία της αγοράς και με πα-

ράλληλη μέριμνα για την πλήρη απασχό-

ληση και κοινωνική πρόοδο και το υψηλό

επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της

ποιότητας του περιβάλλοντος.

Σχόλιο: Πώς συμβιβάζεται η «άκρως αντα-

γωνιστική οικονομία της αγοράς», που ση-

μαίνει, όχι απλά έντονη, σύντονη και με-

θοδική προσπάθεια υπερακόντισης του

ανταγωνιστή, αλλά όπως έχει καταφανεί

στην πράξη, άγρια, απάνθρωπη, ανήθικη,

νομιμοφανώς έκνομη δραστηριότητα, δια-

γκωνιστική και πολεμική. Υπουλη και βρώ-

μικη συχνά, «άγρια ζούγκλα» υπερκέρα-

σης ή εκμηδένισης του αντιπάλου, με την

κοινωνική και διακρατική ειρήνη, με την

ευημερία των πολιτών ασφαλώς; Και με

την προστασία του περιβάλλοντος. Μάλ-

λον αντιφατικό το βλέπω, ηπίως, αν όχι ως

προσβλητική της νοημοσύνης μας (άρα και

της προσωπικότητάς μας) φάρσα.

Ακρως ενδιαφέρουσα είναι, μεταξύ άλ-

λων, η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής καθώς

και διεύρυνση «αποστολών τύπου

Petersbert {…} καθ’ ότι συμβάλλουν στην

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και δη με

δράσεις στο έδαφος τρίτων χωρών…».

Και επειδή το εννοιολογικό περιεχόμενο

της «τρομοκρατίας» είναι ρευστό και ερ-

μηνεύεται κατά το δοκούν και κατά περί-

πτωση, προσπαθώ ν’ αποφύγω τη σκέψη

του τι μπορεί να συμβεί κατά τα κέφια του

“Υπατου” και των υποτακτικών του.

Αυτά τα ολίγα. Θα επανέλθουμε όμως.

Τώρα να παρουσιάσουμε αποσπασματικά

κάποιες θέσεις διαφόρων ομιλητών.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας
Επειδή το σοβαρότατο αυτό θέμα, όχι μόνο δεν συζητήθηκε, αλλά δεν παρετέθη καν στα «καφάσια» και

στους «πάγκους» της «λαϊκής αγοράς” των ΜΜΕ, στο μέτρο του δυνατού το κάνει  “η εφημεριδούλα” μας,

των 10.000 τακτικών αναγνωστών και των 7000 επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας, για να αφυπνίσουμε συ-

νειδήσεις.

Ετέθη αρχικά κατά τη συζήτηση στη Βουλή, θέμα συνταγματικότητας από το βουλευτή του ΛΑΟΣ Αθ. Πλεύρη η οποία δυστυχώς δεν

έτυχε υποστηρίξεως, όχι γιατί δεν έστεκε, αλλά γιατί προερχόταν απ’ αυτήν την πλευρά, λες και το σωστό ή το δίκαιο εξαρτά την

υπόστασή του από την ιδεολογία του φορέα που εκπέμπεται.

Κι όμως έστεκε κατά την άποψή μας, με τη συνδρομή εκτός του άρθρου 1 που επικαλέσθηκε και από το ακροτελεύτιο άρθρο 120.

Λιάννα Καννέλη: «Πέντε λεπτά δεν αρκούν

για να ανοίξεις κάποιος την κερκόπορτα.

Κυρία Υπουργέ, σας άκουσα να μιλάτε για

ηθική. Η ηθική είναι χαρακτηριστική έλλειψη

επιχειρημάτων. Ηθική

ακούσαμε εδώ, οράματα

ακούσαμε, ακούσαμε τον

Πρώην Πρωθυπουργό να

λέει ότι δεν πρέπει να γί-

νει δημοψήφισμα. Εμμέ-

σως το είπε. Η επιστολή

κυκλοφορεί. Την ξέρουμε όλοι.

Η δομή και η λειτουργία, ειδικά στο ζήτημα

των εξωτερικών σχέσεων και της δικαιοσύ-

νης, είναι νεοφεουδαρχική με όρους και με-

θόδους 21ου αιώνα. Στη φεουδαρχία είχαμε

αυτοκράτορες και βασιλιάδες. Εδώ θα

έχουμε Κομισιόν, Συμβούλιο και θα έχουμε

και Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, για τα οποία

ψέματα λέτε ότι αναβαθμίζονται. Όχι

απλώς δεν αναβαθμίζονται, αλλά η λειτουρ-

γία τους θα διατηρείται – και είναι κατάργη-

ση της λαϊκής κυριαρχίας – υπό την αίρεση

της καλής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής

Ενωσης, άρθρο 8C. Γι’ αυτή την ηθική μας

μιλάτε; Τι πάει να πει καλή λειτουργία της

Ε.Ε.; 

…»Μιλάτε για ηθική σε μία Ευρώπη η οποία

διαρρηγνύει τα ιμάτιά της και διακινεί αντι-

κομμουνιστικό μανιφέστο και έχει το 1/3

των χωρών της πολιτειακά με βασιλεία.

Αντιβασιλικό μανιφέστο δεν υπάρχει, κύριοι

συνάδελφοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντι-

κομμουνιστικό μανιφέστο υπήρχε, υπάρχει

και θα υπάρχει. Και νομίζετε ότι είναι σε χει-

μερία νάρκη το εργατικό κίνημα στην Ευρώ-

πη και ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν κατα-

λάβει, δεν έχουν συσσωρεύσει εμπειρία.

Φοβάστε το δημοψήφισμα όλοι σας. Μα,

γιατί φοβάστε το δημοψήφισμα;

Βιάζεστε να παρέμβετε και να αποκτήσετε

νομιμοποίηση ενιαίας εμφάνισης, ενιαίου

στρατού; Ποιού ενιαίου στρατού; Αυτού

στον οποίο εξασφάλισαν οι Αμερικανοί τη

συμμετοχή των Πολωνών, αγοράζοντας

στην πραγματικότητα και εκβιάζοντας την

κρατική εταιρεία πετρελαίου, για να απο-

κτήσουν οκτώ χιλιάδες στρατιώτες και να

τους στείλουν στο Ιράκ; 

Για ποια ηθική μιλάμε; Αποκαταστάθηκαν ή

δεν αποκαταστάθηκαν οι Ναζί; Διώκονται ή

δεν διώκονται στις βαλτικές χώρες άνθρω-

ποι που πολέμησαν και έδωσαν το αίμα

τους, για να μην περάσει ο φασισμός; 

Συζητήσεις για οράματα και για ηθικές; Βε-

βαίως, είναι τα οράματα και η ηθική των ευ-

ρωπαϊκών ελίτ. Δεν θέλετε δημοψήφισμα,

γιατί φοβάστε το διογκούμενο λαϊκό ρεύμα

αγανάκτησης. 

Ντόρα Μπακογιάννη: «Υπουργός Εξωτε-

ρικών) «…δύο καρπούζια δεν χωράνε σε
μια μασχάλη… δύο
πολιτικές ταυτό-
χρονα δεν μπορούν
να ακολουθη-
θούν…» και αναφέ-

ρεται στην αντινο-

μία που υφίσταται

στις θέσεις του ΠΑ-

ΣΟΚ. «απαντώντας

στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου

– από τη μια να υπερψηφίζει την κύρωση

της Συνθήκης κι απ’ την άλλη να ζητάει για

λόγους… αρχής, δημοψήφισμα!

Υπεραμύνθηκε ακολούθως της χρησιμότη-

τας και σκοπιμότητας της Συνθήκης: «Η
ανάγκη για μια ισχυρή Ευρώπη είναι αδή-
ριτη. Στην ανάγκη αυτή ανταποκρίνεται –
και σπεύδω να ξεκαθαρίσω, όχι πλήρως, η
«Συνθήκη της Λισσαβώνας», είπε μεταξύ

άλλων.

Γεώργιος Καρατζαφέρης (Πρόεδρος του Λαϊκού

Ορθόδοξου Συναγερμού): Διαβάζω από το Σύνταγ-

μα, στο άρθρο 26: «Η νομοθετική λειτουργία ασκεί-

ται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας. Η εκτελεστική λει-

τουργία ασκείται από τον

Πρόεδρο της Δημοκρατίας

και την Κυβέρνηση. Η δικα-

στική λειτουργία ασκείται

από τα δικαστήρια, οι απο-

φάσεις τους εκτελούνται

στο όνομα του ελληνικού

λαού», άρθρο 26.

Τι σημαίνει αυτό; Μετά από τη Συνθήκη αυτή – ή

μάλλον τις Συνθήκες, για να κυριολεκτούμε – τίπο-

τα από το άρθρο 26 δεν θα ισχύει.

…Μιλάμε για συνταγματική εκτροπή. Ή θα το κα-

ταλάβουμε ή δεν θα το καταλάβουμε. Εχουμε απέ-

ναντί μας τη μεγαλύτερη απάτη που έγινε εις βάρος

των λαών της Ευρώπη. Αυτό έχουμε και πρέπει να

το συνειδητοποιήσουμε και να το κατανοήσουμε.

Και θα προσπαθήσω να αποδείξω τι ακριβώς συμ-

βαίνει. Πριν μπω όμως εις την ανάλυση του θέμα-

τος, θέλω να πω ότι πιστεύω πως ελάχιστοι μέσα

στην αίθουσα γνωρίζουν ακριβώς αυτές τις δύο

Συνθήκες. Δεν είναι ότι είναι περίπου 300 σελίδες.

Είναι ότι όλα τα ακολουθήματα κάνουν ένα έργο

3000 σελίδων!

Πονηρά σκεπτόμενοι οι Πρωθυπουργοί δεν έβαλαν
μέσα τις παραπομπές.
Κατ’ αρχήν, καταργεί τη λέξη «Κοινότητα». Δεν

υπάρχει Κοινότητα, υπάρχει Ενωση. Είναι το νέο

πράγμα που μπαίνει στη Συνθήκη αυτή. «Η Ενωση

αντικαθιστά και διαδέχεται την Ευρωπαϊκή Κοινότη-

τα», λέει το άρθρο 1 της Συνθήκης της Λισσαβώνας.

Ετσι η Ευρωπαϊκή Ενωση επανιδρύεται. Στην πραγ-

ματικότητα, δημιουργείται μία συνταγματικώς νέα

Ε.Ε., η οποία είναι διαφορετική και νομικώς ανώτε-

ρη από τα κράτη-μέλη».
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ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Εκδηλώσεις στην ΠΑΛΛΗΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΑΤΩΝ

«Μουσική εν ποιήσει και εικόνα»

Η Δημοτική Χορωδία την Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 9:00 μ.μ.

οργανώνει συναυλιακή εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο

Σπάτων «Χρήστος Μπέκας», με θέμα: «Μουσική εν ποιή-
σει και εικόνα».
Τα έργα που θα εκτελέσει η Δημοτική Χορωδία με την συ-

νοδεία μουσικού οργάνου συνόλου είναι δημιουργίες του

διεθνούς φήμης Μουσουργού και Μουσικού Συμβούλου

του Δήμου Σπάτων Δημήτρη Παπαποστόλου.

Ο Σύλλογος “Δημοσθένης”

στο Κορωπί, θα πραγματο-

ποιήσει δύο αιμοδοσίες τον

Ιούλιο μήνα, 13 και 17 Ιου-

λίου στο Κέντρο Υγείας Κο-

ρωπίου.

Και μη ξεχνάς
σήμερα δίνεις αίμα γιατί
μπορείς και θα χρησιμεύσει
στο συνάνθρωπό σου.
αύριο ίσως το χρειαστείς
εσύ ο ίδιος...
και θα ψάχνεις να βρεις...
Επένδυσε για την υγεία
σου και στην τράπεζα αίμα-
τος.

ΚΟΡΩΠΙ

Ο Δήμος Μαρκοπούλου  και το Πνευματικό Κέντρο του

Δήμου, οργάνωσαν και φέτος τις Καλοκαιρινές Εκδηλώ-

σεις, με ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα που περι-

λαμβάνει πολλή μουσική, θέατρο και χορό. Μελωδίες, ει-

κόνες και συναισθήματα θα πλημμυρίσουν τις καλοκαιρι-

νές βραδιές. Η προπώληση εισιτήριων αρχίζει  μια εβδο-

μάδα πριν από κάθε εκδήλωση. Εκδοτήρια εισιτηρίων λει-

τουργούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, για τις εκδηλώ-

σεις που έχουν εισιτήριο, όπως:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ,  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΠ/ΜΑ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Διασταύρωση

Λιμάνι - Αυλάκι, τηλ. 22990 71708,ΚΕΠ (Δωδεκανήσου & Σουνί-

ου 1), ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΖ ΑΥΛΑΚΙΟΥ και αλλού.

Ο Δήμος Παλλήνης σε συνεργασία με το Πνευματικό του

Κέντρο οργανώνουν έκθεση Ζωγραφικής του Εργαστηρί-

ου Εικαστικών Τεχνών, όπου θα εκτεθούν τα έργα παιδιών

και ενηλίκων που συμμετείχαν στα μαθήματα της φετινής

χρονιάς.

Η έκθεση θα γίνει στις 17 Ιουνίου στις 8.30 μ.μ. στο Κέ-

ντρο Εικαστικών Τεχνών (αποθήκες Καμπά) στην οδό Λε-

ονταρίου 108 στην Κάντζα.

Χοροί Latin
Μία βραδιά γεμάτη από χορούς και μουσική της Λατινικής

Αμερικής θα χαρίσει το Τμήμα “Latin” του Πνευματικού Κέ-

ντρου του Δήμου Βάρης στο Δημοτικό Θέατρο, την Τε-

τάρτη, 18 Ιουνίου, στις 8 μ.μ.

Ορχήστρα Σαξοφώνων
Επίσης στα πλαίσια του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ, γιορτάζει

την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής με γνωστές μελωδίες από

την Ορχήστρα Σαξοφώνων της Νομαρχίας Πειραιά, το Σάβ-

βατο, 21 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Λιμάνι της Βάρκιζας.

«Περιηγητές στη Λαυρεωτική»
Το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο θα υλοποιήσει το Καλοκαιρινό Εκπαι-

δευτικό Πρόγραμμα «Περιηγητές στη Λαυρεωτική», για παιδιά, εφήβους και ενήλικες,

τους μήνες Ιούνιο – Σεπτέμβριο. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, ως «Περιηγητές», να χρησιμοποιήσουν  τη

μέθοδο του ιστορικού για: 

• να διατυπώσουν τα ερωτήματά τους σχετικά με την ιστορία της περιοχής, 

• να μαζέψουν πληροφορίες, 

• να παρατηρήσουν και να αναλύσουν τα δεδομένα, 

• να συγκεντρώσουν τα συμπεράσματά τους, 

• να θέσουν νέα θέματα για περαιτέρω έρευνα.  

Στη διάθεση των «Περιηγητών» θα βρίσκονται υλικές και προφορικές μαρτυρίες (συλ-

λογές του Μουσείου, μαρτυρίες πρώην εργαζομένων των μεταλλείων κλπ), καθώς και

υλικό για την εφαρμογή όσων ανακάλυψαν (ανακυκλώσιμο και άλλο υλικό για κατα-

σκευές). 

Γίνετε μέλη της ομάδας. Ξεκινούν το Σάββατο 21 Ιουνίου, 11:00 – 13:00.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 2292025575 από Δευτέρα έως Παρα-

σκευή 9 π.μ. με 3μ.μ.                         

10ο Διεθνές Πανόραμα Κινηματογράφου

Η οργανωτική επιτροπή του 10ου Διεθνούς Πανοράματος

– Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάτρας ξεκινά

τη περίοδο για τη υποβολή των συμμετεχόντων σκηνοθε-

τών, επίσημα, μιας και μέχρι τώρα έχουν δηλώσει συμμε-

τοχή 99 σκηνοθέτες από 27 χώρες, δείγμα ότι και φέτος

θα ξεπεράσει κάθε ρεκόρ συμμετοχών. Στο πλαίσιο της

διοργάνωσης του  προσεχούς Πανοράματος,  το οποίο θα

διεξαχθεί από τις  21 έως 30 Σεπτεμβρίου του 2008, η Ορ-

γανωτική Επιτροπή  καλεί κάθε  ανεξάρτητο δημιουργό,

που ενδιαφέρεται να προβάλλει το έργο του.  

Υποβολή αιτήσεων έως 15 Ιουλίου 2008

Η συμμετοχή μπορεί να κατατεθεί μέσω της  ηλεκτρονικής

σελίδας www.independent.gr (link ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ).

Πληροφορίες  στο τηλ. 2610426779 ή στο e-mail

info@independent.gr.                      

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας-

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης διοργανώνει διεθνές συνέδριο με

θέμα «Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ», που θα πραγματοποιηθεί

στις 23-24 Ιουνίου, στο Κέντρο Τύπου της ΓΓΕ-ΓΓΕ (Φραγκούδη

11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα). Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως

ομιλητές, δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι των ΑΜΕΑ, πανεπιστημια-

κοί  και διεθνείς προσωπικότητες. 

Στη φετινή εκδήλωση θα επιχειρηθεί η παρουσίαση και η ανάλυ-

ση θεματικών όπως: Νέα Μέσα και Προσβασιμότητα, Επικοινωνία

και Αυτισμός, Παραολυμπιακοί Αγώνες και ΜΜΕ, καθώς και η κα-

ταγραφή της αντίστοιχης διεθνούς εμπειρίας.

Παράλληλα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί

το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία: Emotion

Pictures, στις 21-23 Ιουνίου, στο Νέο Μουσείο Μπενάκη (Πειραι-

ώς 138).  Το εν λόγω φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από την ΓΓΕ –

ΓΓΕ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕ-

ΓΓΕ www.minpress.gr και στον δικτυακό τόπο www.ameamedia.gr.

Διεθνές συνέδριο: 

«Άτομα με αναπηρία και ΜΜΕ»

Ο Δήμος Βουλιαγμένης και η Φιλαρμονική Λουτρακίου,

υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Εθνικής Λυρικής

Σκηνής, Κώστα Ρίζου, έχουν την χαρά να προσκαλέσουν

τους φίλους της μουσικής σε μιά βραδιά γεμάτη από νο-

σταλγικές μελωδίες επιλεγμένες από το διεθνές και το

ελληνικό πεντάγραμμο, την Κυριακή 15 Ιουνίου και ώρα

20:30 στην πλατεία 24ης Ιουλίου (Δημαρχείο Βουλιαγμέ-

νης). Τη Φιλαρμονική Λουτρακίου θα συνοδεύει η παιδική

χορωδία του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρα-

κίου υπό την διεύθυνση του καθηγητή μουσικής Γρηγόρη

Παντελέων, καθώς και οι μαζορέτες της Φιλαρμονικής υπό

την καθοδήγηση του Βασίλη Σκεπετάρη. 

Η Φιλαρμονική Λουτρακίου 

στη Βουλιαγμένη



Έρχονται 

να τα “σπάσουν”!

Locksmith
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Πέμπτη 19/6: Μαθητική Συ-
ναυλία Δημοτικού Ωδείου
στο Αμφιθέατρο του Δημαρ-

χείου στις 7μ.μ.

Κυριακή 22/6: Παράσταση
τμήματος Ελληνικών χορών
του Πνευματικού Κέντρου. 

Δευτέρα 23/6: Αναπαράστα-
ση παραδοσιακού εθίμου

για τον Αγιο Γιάννη τον Κλή-
δωνα στην παραλία του Αγί-

ου Νικολάου, ώρα 9μ.μ.

Κυριακή 29/6: Εκθεση ζω-
γραφικής ομάδας του Πολι-

τιστικού Κέντρου Λαγονησί-

ου, στην κεντρική πλατεία

Καλυβίων, στις 8.30μ.μ.

Η είσοδος είναι δωρεάν.

STOMP, οι άνθρωποι που μετατρέπουν το θόρυβο

σε μουσική.

Έρχονται για 4η φορά στην Ελλάδα να μας ταρα-

κουνήσουν στους ρυθμούς των κατσαρολικών τους

και των πάσης φύσεως αντικειμένων που χρησιμο-

ποιούν για να βγάζουνε ρυθμούς. Παίζουν μουσική

χορεύοντας. Δεν είναι όλοι μουσικοί, ούτε όλοι χο-

ρευτές. Σίγουρα όμως σε όλους, ακόμα κι η καρδιά

τους χτυπάει ρυθμικά!

Ένα εντυπωσιακό θέαμα, αλλιώτικο απ’ όλα τα άλλα,

που φεύγοντας προσπαθείς να παίξεις μουσική ακό-

μα και με το σώμα σου.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν την Τετάρτη 11

Ιουνίου, μας προϊδέασαν για το τι να περιμένουμε το

Σεπτέμβρη στο Λυκαβηττό.

Αξίζει όλοι να

τους δουν, ακόμα κι αυ-

τοί που τους έχουν

ξαναδεί γιατί

όπως 

είπαν «κάθε show είναι εντελώς διαφορετικό από το

προηγούμενο, χρησιμοποιούμε καινούργια υλικά και

συμμετέχουν νέοι performers (εκτελεστές έργου).

Δίνουμε πολύ μεγάλη βάση στον αυτοσχεδιασμό και

αυτός είναι ο λόγος που κάθε φορά παρουσιάζουμε

κάτι καινούργιο».

Μπορείτε να μας αποκαλύψετε κάποια απ’ τα και-

νούργια υλικά που θα χρησιμοποιήσετε; Ρώτησα. 

«Όχι, δεν μπορούμε, είναι κρατικό μυστικό και θα
χρειαστεί να σε σκοτώσουμε αν το μάθεις», μου

απάντησαν αστειευόμενοι. Τελικά μας αποκάλυψαν

ότι ένα απ’ τα νέα τους υλικά θα είναι ρόδες από

τρακτέρ τις οποίες θα τις φοράνε, φαίνεται λίγο

αστείο αλλά βγάζει πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Περιμένουμε με ανυπομονησία να τους απολαύσου-

με στο Λυκαβηττό στις 2,3 και 4 Σεπτεμβρίου. 

Είναι νόμος της φυσικής ότι όλα τα αντικείμενα γύ-

ρω μας παράγουν ήχο… και οι stomp το ξέρουνε κα-

λά αυτό. 

Εισιτήρια προπωλούνται σε όλα τα Village Cinemas, Virgin

Megastores, Fnac, Ελληνικό Φεστιβάλ. 

Ηλέκτρα Βενετσάνου

STOMP

Στιγμιότυπο από μια mini παράσταση που έδωσαν μετά τη συνέ-
ντευξη τύπου...

ART GALLERY CAFE
ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

Την Τετάρτη 4 Ιουνίου,  άνοιξε στο ART GALLERY CAFÉ

ομαδική έκθεση ζωγραφικής.  

Συμμετέχουν οι ζωγράφοι: ΒΕΝΙΑ ΑΛΛΑΜΑΝΗ, ΚΑΤΕΡΙ-

ΝΑ   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΚΟΖΟΚΑΡΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚ-

ΚΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΝΗΣ, AΝΤΟΝΕΛΛΑ ΜΑΛΜΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΛΑΤΟΣ, ΣΟΥΛΑ ΞΕΝΟΥ-ΚΟΚΟΛΕΤΣΟΥ

ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Παρουσιάζονται 38 έργα ποικίλων διαστάσεων.

Ακολούθησε  μουσική βραδιά με τους “ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ”. Πλήθος

επωνύμων και ανωνύμων φιλότεχνων συμμετείχαν στη εκδήλωση.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως και  25 Ιουνίου. Ανοικτά 9:00 14:00 &

18:00 22:00. Κυριακή & Δευτέρα κλειστά
(ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1 & ΓΑΛΗΝΟΥ, ΒΟΥΛΑ, 210 8958866    e-mail:  m.gy-

ras@otenet.gr )

ART GALLERY “YΔΡΟΧΟΟΣ”

Καλλιτεχνική εκδήλωση οργανώνει η Art Gallery “Υδροχόος”

(Λεωφ. Σαρωνίδας 66, Εμπορικό κέντρο Santorini) στη Σαρωνίδα,

με θέμα “Ποίηση και Ζωγραφική” το Σάββατο 28 Ιουνίου στις

7μ.μ. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν νέα έργα της ζωγράφου

Γιούλης Φαρατζή,

καθώς και ποιήματα

από την πρόσφατη

ποιητική της συλλο-

γή “Κραυγή Ζωής”.

Πληροφορίες: 

22910 79232 & 

6974 360293.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Βα-

σίλη Σολιδάκη την Τετάρτη 11 Ιουνίου στη Gallery T. Kambani στη

Βούλα.

Ο Βασίλης Σολιδάκης, Κρητικός στην καταγωγή, είχε από μικρός

κλίση στις τέχνες και παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς του απο-

φάσισε να φύγει για Μαδρίτη, όπου ήρθε σε επαφή με τα Ευρωπαϊ-

κά κινήματα και τη σύγχρονη τέχνη, αλλά τον κέρδισε η κλασική ζω-

γραφική. 

Σήμερα, ο Βας. Σολιδάκης, καταρτισμένος και ενημερωμένος εικα-

στικά, μας παρουσιάζει τα έργα του που μέσα απ’ αυτά ζει και εκ-

φράζεται.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 28 Ιουνίου στη T. Kambani Gallery (Βας.

Παύλου 82 (πίσω από τη Eurobank) και ο χώρος θα είναι έτοιμος να

σας υποδεχτεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10π.μ. – 3μ.μ., Τρίτη, Πέ-

μπτη, Παρασκευή 10π.μ. – 2.30μ.μ. και το Σάββατο 11π.μ. – 3μ.μ.

Έκθεση ζωγραφικής

Η “οικοδέσποινα” της Gallery, Τ. Καμπάνη με τον Καλλιτέχνη
Βασ. Σολιδάκη σε ένα από τα έργα του.



Η Βουλή δεν ξέρει τι ψηφίζει!
Οι βουλευτές Αττικής δέχονται 

να εκφωνούνται “υπόλοιπα” 

(ανενεργά κατάλοιπα!)

Το ακούσαμε για πολλοστή φορά, προχθές, στην ονομα-

στική ψηφοφορία, για την κύρωση της Συνθήκης της Λισ-

σαβώνας.

“Ψηφίζουν οι βουλευτές από τα υπόλοιπα Αττικής”. Δεν

ξέρει η Βουλή τι έχει ψηφίσει για εκλογικές Περιφέρει-

ες; Αγνοεί ότι οι βουλευτές της Αττικής -εκτός Α’ Β’ Αθη-

νών και Πειραιώς, δηλαδή της Ανατολικής και Δυτικής

Αττικής ομού, είναι βουλευτές της “Περιφέρειας Αττι-

κής”, όχι των ...υπολοίπων!

Δεν ακούσαμε ούτε χθες τους βουλευτές της Περιφέ-

ρειας Αττικής να διορθώνουν το Προεδρείο.

“Ανενεργά κατάλοιπα”! παρατήρησε σκωπτικά θαμώνας,

τηλεθεατής του καφενείου...

Γιατί, μήπως “ξέρει” το Υπουργείο;

Στον πίνακα που έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος

κλπ. για το Κτηματολόγιο, τους Δήμους που εντάσσο-

νται στο πρόγραμμα κλπ., ΟΛΟΙ οι Δήμοι και οι Κοινότη-

τες της Αθήνας, της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής

...εντάσσονται στο “Νομό Αττικής”!!!

Αλήθεια, κύριε Σουφλιά, μήπως μπορείς εσύ να μας

πεις, ποιός είναι ο Νομάρχης του “Νομού” Αττικής;

Απ᾽το καρφί
στο πέταλο  

Αννα Μπουζιάνη
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«Κάθομαι πάνω στη ζωή σαν κακός

καβαλάρης πάνω σε άλογο. Ευτυχώς

που το άλογο είναι καλόβολο και δεν

με ρίχνει κάτω».
Ludwig Wittgenstein (1889-1951)

Έτος 1282 μ.Χ.  Η Σικελία είναι υπό

Γαλλική Κατοχή. Στην Πάνορμο,  που

είναι μια πόλη στα  Β.Δ. της Σικελίας,

τα πνεύματα είναι ερεθισμένα και

πάλλονται στο όραμα της επικείμε-

νης Ελευθερίας.  Οι Γάλλοι είναι απα-

ράδεκτοι  και οι Σικελοί συνέρχονται

επαναστατικά, παρακινούμενοι από

τον Πέτρο Γ΄, της Αραγωνίας,  που

εκμεταλλεύεται την δικαιολογημένη

αγανάκτηση των κατοίκων, για να κα-

τακτήσει τον θρόνο, διώχνοντας τους

Γάλλους.

Την Τρίτη του Πάσχα, οι συμβιβασμέ-

νοι μέχρι εκείνη τη στιγμή  Σικελοί

πολίτες,  συμμετέχουν γιορτάζοντας,

σε  μεικτό κοινό με τους κατακτητές

πανηγύρι, στα περίχωρα του Πανόρ-

μου. Όταν, στο πλήθος ανάμεσα,  μια

Σικελή γυναίκα, ξεφωνίζει.  Αιτία,

ένας Γάλλος στρατιώτης που της

έκανε ανήθικες χειρονομίες – σαν να

ήτανε  η  πράξη πρωτόγνωρη. Αμέ-

σως και μέσα απο το συνωστισμένο

πλήθος, ακούγεται  η προτροπή: «Θά-

νατος στους  Γάλλους».  

Ο  μέχρι τότε,  καθεύδων πανηγυρι-

ζόμενος όχλος, αιφνιδιαζόμενος

αφυπνίζεται   και  ξεσπά σε βιαιοπρα-

γίες κατά των  κατακτητών. Αποτέλε-

σμα η θανατερή σφαγή, 8.000 Γάλ-

λων  και ο κόσμος της μουσικής να

κερδίσει αργότερα, το 1835, την ομώ-

νυμη όπερα απο τον Βέρντι.

Ζούμε σε μια εποχή εσωτερικών ανα-

κατατάξεων, που οι αξίες ισοπεδώνο-

νται αναλώμασι στο ποικιλώνυμο

συμφέρον και η συναλλαγή  έχει γίνει

ευκαιριακά κινούμενη, στους χώρους

της ευτελούς ιδιοτέλειας. Η διαχρο-

νική παρουσία σκανδάλων και η ανε-

κτική αντιμετώπιση τους, που αγγίζει

τα όρια μιάς ανόσιας παραδοχής, εί-

ναι η συνήθης εικόνα. Η παρουσία

ενός πλούτου ανεξέλεγκτης πηγής,

δεν εντυπωσιάζει, αλλά  μπαίνει  στα

πρότυπα του βίου μας. Η σπατάλη  η

αλόγιστη  και η συμμετοχή στον συ-

ναγωνισμό της κατανάλωσης, χαράσ-

σει την ονειρική πορεία του μέλλο-

ντός μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και

η όποια αίσθηση όχλησης,  από την

καθημερινή πια παρανομία, αμβλύνε-

ται. Σε ένα βαθμό που θα έλεγε  κα-

νείς, ότι η συμπόρευση επισταμένως

επιζητείται, αποσκοπούσα στην  πα-

ρείσφρυση,  στο μη έντιμο κύκλωμα.

Αυτό τούτο, που οδηγεί στο αμαρτω-

λό κέρδος. 

Και από την άλλη πλευρά, η αδιάκοπη

άσκοπη φλυαρία, στην αναφορά των

γεγονότων, χωρίς το επιδιωκόμενο

εποικοδομητικό αποτέλεσμα αλλά

την επίδειξη  μόνο μιας αλαζονικής

παρουσίας, που στιγματίζει τη ζωή

μας.

Η πραγματική αλήθεια είναι, ότι ο

΄Ελληνας, ήταν πάντα ασταθής  και

επιπόλαιος, μα και νοσηρά ρομαντι-

κός.  Σ’ αυτό ενέχεται, πανθομολο-

γουμένως σε ένα βαθμό  και η κληρο-

νομική ανασφάλεια,  που είναι απότο-

κη ταλαιπωριών του παρελθόντος και

που διαιωνίζονται στο παρόν, που

προσβλέπει  σε ένα σκοτεινό μέλλον.

Εξ ού και η αναζήτηση και επιζήτηση

ενός προστάτη  που - αλίμονο -  οδη-

γεί σε κανόνες εξάρτησης. 

Αυτή η αποφθεγματική θέση της πα-

ραπάνω  παραγράφου, δεν αναφέρε-

ται μόνο στον εξουσιαζόμενο και κα-

ταπιεζόμενο πολίτη αλλά και στην

εκάστοτε εκλεγμένη εξουσία, της

οποίας  τα  δείγματα των πρόχειρων

αποφασιστικών πράξεων το επιβεβαι-

ώνουν.

Όλα αυτά όμως έχουν και ένα όριο

ανοχής. Όπως δε λέει θυμόσοφα ο

λαός: «Οσο γεμάτο  και αν είναι το

ποτήρι,  δεν ξεχειλίζει, αν δεν πέσει η

τελευταία σταγόνα».

Στον Σικελικό Εσπερινό που προανέ-

φερα, η Γαλλική Κατοχή βρισκόταν

στο όριο της ανοχής ή της μη διασά-

λευσης της εγκαθιδρυμένης απάθει-

ας, του μη συμμετέχοντος πολίτη -

της λευκής ψήφου,  θα έλεγα.

Μια απλή χειρονομία, που οπωσδήπο-

τε  θα ήταν και συνήθης, ή ίσως και

μη εσκεμμένη σε ένα  συνωστισμό,

άλλαξε το σκηνικό.

Όπως και σύνηθες θα ήταν το  να

συγχρωτισθεί με τα εύρωστα στρα-

τεύματα της κατοχής  το ευάλωτο

ντόπιο γυναικείο φύλο,  πράγμα που

δυστυχώς  και εμείς  οι “Ελληναρά-

δες” σαν λαός το έχομε βιώσει,  με

όλες τις κατοχικές φυλές του Ισραήλ.

Στην προκειμένη περίπτωση όμως, η

‘’ξεφωνηθείσα’’ χειρονομία,  αποτέ-

λεσε το εναρκτήριο σάλπισμα της

επανάστασης.

Η ισορροπία μεταξύ του υπάρχοντος

“συμβιβασμού” και της  παραδοχής

του “απαράδεκτου”,  διερράγη. 

Πολύ  φοβάμαι πως αυτό θα συμβεί

και σ’ εμάς. Καθημερινά το σχοινί

τραβιέται και επικίνδυνα διατείνεται

από πολλούς επιδόξους. Από την

εξουσία, την εκάστοτε κυβερνητική,

που θέλει να σου φορτώσει τις κρατι-

κές σπατάλες, απο την εξουσία την

θρησκευτική, που επιζητεί πιεστικά

την δική της δογματική επιβολή, από

τις κοινωνικές περιθωριακές η μη

ομάδες,  που θέλουν και προσπαθούν

να σε στρατεύσουν στα δικά τους

πρότυπα. 

Το ποτήρι ξεχείλισε και το ηφαίστειο

αρχίζει να απελευθερώνει τη λάβα

του. Και «οι καιροί ου μενετοί».

Γι’ αυτό και εγώ προσωπικά  πιστεύω

ότι  κανείς δεν μπορεί να το αναστεί-

λει. Άλλωστε οι εντεταγμένοι προς

τούτο διασώστες, ήγουν οι  ταγοί του

Έθνους, καθεύδουν στη νιρβάνα

αμορφωσιάς  και   ανευθυνότητας. 

Μα και αυτό δεν με εκπλήσσει, γιατί

απλώς είναι εκπρόσωποι και αντιπρό-

σωποι ενός τέτοιου λαού. Ενός λαού

που συμπλέει στα δικά τους μήκη και

πλάτη.     

γιάννης κορναράκης του μάνθου 

–––––––––––––

Βοηθήματα 

1) Κ.Παπαρηγόπουλου, “Ιστορία του Ελλη-

νικού Έθνους”, τομ. 5 σελ. 139. εκδ.

Α.Κωνσταντινίδη  1887.

2) Βιττγκενστάιν: “Στοχασμοί”. σ. 105.

Εκδ.Στιγμή. 2007 

Σικελικός Εσπερινός

Ολοι γνωρίζουμε ότι εφευρέτης του τη-

λεφώνου είναι ο Graham Bell, όταν το

1876 κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρω-

ση της ευρεσιτεχνίας του. Μια ευρεσιτε-

χνία που τον έκανε πάμπλουτο.

Ηταν όμως ο εφευρέτης;

Η ιστορία απέδειξε ότι δεν ήταν. Απλά

«έκλεψε» την ιδέα του Antonio Meucci, ο

οποίος δικαιώθηκε μετά 113 χρόνια από

το θάνατό του! Μόλις τον Ιούνιο του

2002, μετά από επανεξέταση της υπόθε-

σης από το Αμερικανικό Κογκρέσσο, το

οποίο εξέδωσε και την απόφαση ότι ο

Meucci είναι ο εφευρέτης.

Αντίθετα με τον Graham Bell που πλούτι-

σε, ο Antonio Meucci πέθανε πάμπτωχος,

με μια σειρά δικαστικών αγώνων που

κράτησαν πάνω από μία δεκαετία.

Τι να πούμε; Κάλλιο αργά παρά ποτέ!

Μάλλον ως ανέκδοτο θα ηχήσει στ’

αφτιά μας…

Αλλά ας δούμε λίγο την ιστορία

Ο Antonio Meucci εργάστηκε στα νιάτα

του στη Φλωρεντία σε ένα θέατρο, ως τε-

χνικός σκηνής. Εκεί λοιπόν έφτιαξε έναν

πρωτόγονο τηλεφωνικό σωλήνα για να

επικοινωνούν οι τεχνικοί με τους ηθοποι-

ούς στην οροφή. Ετσι το 1849 έστειλε τη

φωνή του μέσα από ένα χάλκινο σύρμα

από το ένα δωμάτιο στο άλλο, στο σπίτι

του στην Κούβα. Ο Graham Bell, τότε

ήταν μόλις 2 ετών!

Τη δεκαετία του 1850 και μετά από μία

αρρώστια που καθήλωσε τη γυναίκα του

στο κρεβάτι, ο Antonio Meucci ανέπτυξε

30 τηλετρόφωνα, όπως τα έλεγε. Μ’ αυ-

τό τον τρόπο είχε επικοινωνία από όλα

τα σημεία του σπιτιού του. Και γεννήθη-

κε το τηλέφωνο.

Οικονομικά προβλήματα από εταιρίες

που είχε δημιουργήσει τον έκαναν πτω-

χό, έτσι που να μη διαθέτει τα 250 δολά-

ρια που έπρεπε να καταθέσει για να κα-

τοχυρώσει την ευρεσιτεχνία του.

Το 1870, που στάθηκε στα πόδια του,

έτοιμος πια για την επίσημη παρουσίαση

της εφεύρεσής του, ταξιδεύοντας σε

πλοίο, μετά από πυρκαγιά, υπέστη πολ-

λαπλά εγκαύματα που τον κράτησαν μή-

νες στο νοσοκομείο. Η γυναίκα του για

να επιβιώσουν πούλησε όλα τα αντικεί-

μενα του σπιτιού σε έναν παλιατζή!

Τον επόμενο χρόνο εξασφάλισε τα 250

δολάρια και κατέθεσε προσωρινή αίτηση

ευρεσιτεχνίας. Τρία χρόνια αργότερα

δεν μπόρεσε να την ανανεώσει γιατί

έπρεπε να πληρώσει άλλα 10 δολάρια!

Τέσσερα χρόνια αργότερα, 1874, μέσα

σε μεγάλη φτώχια έστειλε την ευρεσιτε-

χνία του στην τηλεγραφική εταιρία

Western Union αλλά δεν του απάντησε

ποτέ. Και όταν ζήτησε το υλικό πίσω του

απάντησαν ότι χάθηκε!

Και το 1876, ο Meucci διάβασε στις εφη-

μερίδες για τον μεγάλο εφευρέτη του τη-

λεφώνου  Graham Bell!! 

Ετσι από κει και πέρα ο Graham Bell

πλούτιζε και ο Antonio Meucci προσπα-

θούσε δικαστικά να βρει το δίκιο του.

Τον Οκτώβριο του 1889 ο Meucci πέθανε

πάμπτωχος χωρίς να αναγνωριστεί.

Και το 2002 το Αμερικανικό Κογκρέσσο

εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την

οποία ο Antonio Meucci είναι ο εφευρέ-

της του τηλεφώνου.

Να μιλήσουμε για παιχνίδια της τύχης;

Για κακοδικίες; Για αετονύχηδες που αρ-

πάζουν τη μπουκιά απ’ το στόμα του άλ-

λου! Ότι και να πούμε θα είναι μια πολύ

πικρή αλήθεια.

Εμείς τουλάχιστον ας μάθουμε από τού-

δε και στο εξής να μνημονεύουμε τον

Meucci ως εφευρέτη και όχι τον Graham

Bell. 

Τα στοιχεία είναι από το περιοδικό Science Illustrated

Δικαιώθηκε μετά από 113 χρόνια!
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Α
νοιχτή επιστολή στους άνδρες των
ΜΑΤ, που πιθανότατα κάποια στιγμή
στο εγγύς μέλλον θα διαταχθούν να
χτυπήσουν τους κατοίκους της Κερα-

τέας. Απλώς και μόνο, επειδή οι κάτοικοι της
Κερατέας αποφάσισαν να υπερασπισθούν μέ-
χρις εσχάτων την ποιότητα ζωής των οικογε-
νειών τους και να μην επιτρέψουν την μετα-
τροπή σε σκουπιδότοπο ενός από τα πιο όμορ-
φα αττικά τοπία.
Κύριοι,
Είστε ένστολοι και υπακούετε σε εντολές.
Όμως οι ένστολοι Έλληνες έχουν ορκισθεί να
υπερασπίζονται την ελευθερία, την ζωή, την τι-
μή και την περιουσία των υπολοίπων Ελλήνων.
Και το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής και οι χω-
ροταξικές συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των
πολιτών είναι περιουσιακό στοιχείο όλων μας,
με την ιερή υποχρέωση να το μεταβιβάζουμε
αλώβητο στις επόμενες γενιές, από τις οποίες
έχουμε δανεισθεί την χρήση του.
Οι άνδρες και οι γυναίκες των Σωμάτων Ασφα-
λείας είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Είναι
παιδιά και αδέρφια όλων μας. Τα δικά μας συμ-
φέροντα έχουν ορκισθεί να υπερασπίζονται,
όπως, άλλωστε, έχουν ορκισθεί να τα υπερα-
σπίζονται και οι εκάστοτε κυβερνήσεις που
εμείς εκλέγουμε και που συχνότατα παραβαί-
νουν τον όρκο τους.
Είναι εξαιρετική τιμή να φέρετε την στολή με
το ελληνικό εθνόσημο. Όμως δεν υπάρχει καμ-
μία τιμή στο να χρησιμοποιείτε τα εφόδια και
την εκπαίδευσή σας, που πληρώνει ο ελληνι-
κός λαός, για να χτυπάτε γέροντες και γυναί-
κες. Αντιθέτως, συνιστά καταισχύνη, ατίμωση
και άγος. Και απέναντί σας στην Κερατέα θα
σταθούν και ηλικιωμένοι και γυναίκες. Είναι
αποφασισμένοι να μη μας ακούσουν, να μη μεί-
νουν στα σπίτια τους και να προτάξουν και τη
δική τους διαμαρτυρία απέναντι στην κυβερνη-
τική αυθαιρεσία και αδιαφορία. Πρόκειται άλ-
λωστε για το δικαίωμα τόσο των ενηλίκων,
όσο-κυρίως-και των παιδιών ν’ ανασαίνουν κα-
θαρό αέρα κι όχι δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις
από σκουπίδια. Όσοι από εσάς έχετε μικρά παι-
διά ή αδελφάκια, πρέπει να καταλαβαίνετε πως
νοιώθουμε. Και θα καταλάβετε ακόμα καλύτε-

ρα, αν έστω μόνο για μιά στιγμή φαντασθείτε
να κατοικείτε δίπλα σε σκουπιδότοπο.
Οι γέροντες και οι γερόντισες που θα διατα-
χθείτε να χτυπήσετε, έχουν την ηλικία των γο-
νιών και των παππούδων σας. Οι νέες γυναίκες
που θα διαταχθείτε να χτυπήσετε, έχουν την
ηλικία των γυναικών σας, των αδελφών σας,
των φιλενάδων σας. Ίσως οι ψυχές των τιμη-
μένων Ελλήνων αστυνομικών που θυσίασαν
την ζωή τους στον βωμό του καθήκοντος, να
είναι εκεί και να σας βλέπουν. Οπωσδήποτε θα
σας βλέπουν και οι οικογένειές σας από την
τηλεόραση. Οι γονείς, τ’ αδέρφια, οι γυναίκες
και τα παιδιά σας.
Θα υπάρχουν εκεί, απέναντί σας και νέοι
άντρες, στην ηλικία σας. Αποφασισμένοι να
μην επιτρέψουν σε κάποιους προχειρολόγους,
ανεύθυνους και ανάλγητους πολιτικούς να δη-
λητηριάσουν την υγεία των παιδιών τους. Αντι-
λαμβάνεσθε, βεβαίως, ότι δεν κατέχετε την
αποκλειστική αυθεντία στην άσκηση σωματι-
κής βίας. Μπορούν κι άλλοι να δέρνουν, αν
χρειαστεί. Και ορισμένοι έτυχε να εκπαιδευ-
θούν καταλλήλως όπως εσείς, ή και καλύτερα.
Όμως, είναι ευτελισμός της νοημοσύνης και
της αξιοπρέπειάς μας, να μας βάζουν κάποιοι
να χτυπιόμαστε μεταξύ μας για να καλύπτουν
την εγκληματική ανεπάρκειά τους. Μήπως εί-
μαστε αρκετά παθόντες πιά, ώστε ν’ αντιλη-
φθούμε επιτέλους ότι το «διαίρει και βασί-
λευε» εφαρμόζεται με λατρευτική προσήλωση
από όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, που
αντιμετωπίζουν τους Έλληνες όχι ως πολίτες,
αλλά ως υπηκόους;
Μήπως πρέπει όλοι οι Έλληνες, ένστολοι και
μη, να ακυρώσουμε στην πράξη τα βρώμικα

παιχνίδια κοινωνικού διχασμού και γκετοποίη-
σης, που εξυπηρετούν κάποιους, αλλά όχι την
πατρίδα μας; Η Ελληνική Αστυνομία είναι πρώ-
τα δική μας και μετά των όποιων κυβερνώντων
που την απαξιώνουν συνειδητά και συστηματι-
κά.
Δεν είστε πραιτωριανοί καμμιάς κυβέρνησης.
Το άλλοθι της υπακοής στις εντολές μπορεί να
παρέχει τυπική νομιμοποίηση, σίγουρα όμως
δεν παρέχει ηθική νομιμοποίηση κάποιες φο-
ρές. Υπάρχουν άγραφοι, πανανθρώπινοι νόμοι,
αρχαιότεροι και ισχυρότεροι των όποιων γρα-
πτών. Η Τιμή και η Αξιοπρέπεια είναι δύο από
αυτούς τους άγραφους νόμους. Κι εμείς είμα-
στε αποφασισμένοι να τους υπερασπιστούμε
και να μη ντροπιαστούμε στα μάτια των παι-
διών μας.
Στην απευκταία περίπτωση που τα πράγματα
εξελιχθούν σύμφωνα με την διεστραμμένη πο-
λιτική μας πραγματικότητα, η Ιστορία δεν πρό-
κειται να γράψει ότι επράξατε το καθήκον σας,
εάν χτυπήσετε ηλικιωμένους και γυναίκες. Άλ-
λα θα γράψει και το γνωρίζετε, όπως έγινε και
στο παρελθόν.
Το εθνόσημο που φοράτε το τίμησαν με το αί-

μα τους οι πρόγονοί μας, υπερασπιζόμενοι τις
πανάρχαιες ελληνικές αξίες. Και ο σεβασμός
προς τους γέροντες και τις γυναίκες είναι μία
από αυτές τις αξίες. Όποιος από εσάς σηκώσει
το βέβηλο χέρι του πάνω τους, δεν αξίζει να
φέρει το τιμημένο ελληνικό εθνόσημο.
Αλήθεια, εάν φορούσαμε κουκούλες και κρα-
τούσαμε στυλιάρια και μολότοφ, θα μας αντι-
μετωπίζατε, άραγε, με την ίδια παθητικότητα
και αδράνεια με την οποία αντιμετωπίζετε τους
«γνωστούς-αγνώστους»; Ξέρετε, εκείνους

που όποτε τους γουστάρει καίνε την Αθήνα και
την Θεσσαλονίκη. Εκείνους που καταστρέ-
φουν, δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Εκεί-
νους που βεβηλώνουν την ελληνική σημαία και
τον Άγνωστο Στρατιώτη κι εσείς-πλην ελαχί-
στων τιμητικών εξαιρέσεων-τους καμαρώνετε,
επειδή έτσι εντέλλεσθε από την φυσική και-κυ-
ρίως-την πολιτική σας ηγεσία.
Εμείς, ένστολοι συμπολίτες και συμπατριώτες
μας, δεν θα φοράμε κουκούλες, ούτε θα σας
ραίνουμε με μολότοφ. Εμείς, με ξέσκεπο το
πρόσωπο και ψηλά το μέτωπο, θα υπερασπι-
στούμε το δικαίωμα των παιδιών μας ν’ ανα-
σαίνουν καθαρό αέρα, αλλά και το δικαίωμα
των σημερινών κι αυριανών Ελλήνων να επι-
σκέπτονται έναν σημαντικότατο αρχαιολογικό
χώρο, όπως αυτός του Οβριόκαστρου Κερατέ-
ας.
Εσείς μπορείτε να πράξετε ό,τι σας διατάξουν,
ή ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και η συνείδησή σας.
Θα είναι, πάντως, τραγική ειρωνεία, εάν δώσει
τέτοιο «παρών» στην Ανατολική Αττική η Ελ-
ληνική Αστυνομία, η συνήθως απούσα όταν λη-
στεύονται τα σπίτια μας, έστω κι αν άλλοι ευ-
θύνονται γι’ αυτή την υστέρηση κι όχι οι απελ-
πιστικά ολιγάριθμοι, μάχιμοι αστυνομικοί των
τμημάτων.
Εδώ είμαστε και περιμένουμε.
Όλοι οι υπεύθυνοι πολίτες της Ανατολικής Ατ-
τικής οφείλουμε να σταθούμε στο πλευρό των
αγωνιζομένων πολιτών της Κερατέας και της
Δημοτικής της Αρχής, που έμπρακτα τιμά την
αποστολή της και την πεμπτουσία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Το οφείλουμε στον αυτοσεβα-
σμό μας και στα παιδιά μας. Εάν επιτρέψουμε
να γίνει χωματερή εκεί, ίσως η επόμενη να γί-
νει δίπλα στα δικά μας σπίτια. Πολύ πιθανόν να
γίνει και δίπλα στα σπίτια κάποιων από εσάς
που υπηρετείτε στα Μ.Α.Τ. Σας έχουν με πολ-
λούς τρόπους πει ότι δεν σας πληρώνουν για
να σκέφτεστε. Είμαι βέβαιος ότι δεν αποδέχε-
σθε αυτή την προσβλητική για την αξιοπρέπειά
σας αντιμετώπιση. Επομένως, σκεφθείτε. Πο-
λύ!

Μετά τιμής
Γιά όσους τιμούν την στολή που φοράνε

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας      

Προς τους άνδρες 

των ΜΑΤ

Προς τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
κύριο Γιώργο Σουφλιά

Κύριε υπουργέ,

Προ μηνών είχατε ανακοινώσει από τηλεοράσεως ότι η παράκαμψη

της Εγνατίας Οδού στην Ήπειρο, έγινε προκειμένου να μην πειραχθεί

ο βιότοπος της αρκούδας της Πίνδου και κόστισε 100.000.000 ευρώ.

Είχατε μάλιστα χαριτολογήσει ότι «μας κόστισε περίπου ένα εκατομ-
μύριο ευρώ η κάθε αρκούδα».

Παρακαλώ, όπως αναθέσετε στους οικονομικούς σας εμπειρογνώμο-

νες να υπολογίσουν πόσο θα μας κοστίσει κάθε κάτοικος της Ανατο-

λικής Αττικής, εάν επιλέξετε για τους ΧΥΜΑ-Χ.Υ.Τ.Α., που ετοιμάζε-

στε να φορτώσετε στην Κερατέα και στο Γραμματικό, μιά περιοχή μα-

κράν οικιστικής ζώνης. Δηλαδή, μακράν των βιοτόπων μας.

Ελπίζω να αντιλαμβάνεσθε, ότι οι κάτοικοι της Ανατ. Αττικής είμαστε

πολύ περισσότεροι από τις αρκούδες της Πίνδου, επομένως θα σας

κοστίσουμε πιο φθηνά κατ’ άτομο.

Ως Σαρακατσάνος που είστε, πρέπει να συνυπολογίσετε και το γεγο-

νός ότι εμείς, σε αντίθεση με τις αρκούδες, δεν διαπράττουμε επι-

δρομές σε στάνες. Επιπλέον, πληρώνουμε φόρους και εκλέγουμε βου-

λευτές.

Μετά τιμής

Γρηγόρης Δημ. Ρώντας

(μη προστατευόμενος κάτοικος Ανατ. Αττικής)  
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Παιδικές χαρές Βάρη, 

Ανθούσα και Π. Φώκαια

από τη Νομαρχία

Ομόφωνα το Νομαρχιακό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη

Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βάρης και τις

Κοινότητες Ανθούσας και Π. Φώκαιας για την δημιουργία

Παιδικών Χαρών στις περιοχές αυτές.

Η Προγραμματική αυτή Σύμβαση εντάσσεται στο πρό-

γραμμα «Δράσεις για το παιδί και την νεολαία» που ξεκί-

νησε το 2007 και ήδη έχει καλύψει τις ανάγκες 24 Δήμων

και Κοινοτήτων της Ανατ. Αττικής. 
Με την εγκριθείσα Προγραμματική Σύμβαση ύψους 45.000 ευρώ,

που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Νομαρχίας, καλύπτονται

ήδη οι ανάγκες στο 68% των ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής και το

πρόγραμμα δράσης της Νομαρχίας στον τομέα αυτό θα συνεχι-

σθεί προκειμένου να καλύψει όλους τους Δήμους και τις Κοινό-

τητες της περιοχής.

Ξεχωριστή ημέρα η 5η Ιουνίου

(Παγκόσμια ημέρα περιβάλλο-

ντος) για την Κοινότητα  Βαρνά-

βα αλλά και της ευρύτερης πε-

ριοχής της Ανατ. Αττικής. 

Έτσι και φέτος στην κυριολεκτικά

πράσινη παραδοσιακή αυλή του

μουσείου Βαρνάβα, το δίκτυο εθε-

λοντών μοίρασε δωρεάν δεκάδες

δέντρα και φυτά της ελληνικής

χλωρίδας  5 και 6  Ιουνίου. 

Επισκέπτες κάθε ηλικίας έδω-

σαν το  παρών και παρέλαβαν το

“δικό τους” φυτό ενώ οι μικρότε-

ροι σε ηλικία δημιούργησαν, ζω-

γραφίζοντας εξαίρετες περιβαλ-

λοντικές σκηνές. 

Οι ιδρυτές του λαογραφικού

μουσείου καθώς και του μουσεί-

ου άρτου Πέτρος Κατσίκης και η

Μηλέα Παππά συζήτησαν με

τους μικρούς επισκέπτες θέματα

προστασίας του περιβάλλοντος

κυρίως στο δικό τους χώρο, της

οικίας, του σχολείου, της γειτο-

νιάς, της Κοινότητας, της πόλης

και δεν ήταν λίγες και σημαντι-

κές οι προτάσεις που ακούστη-

καν. 

Το πρωί της 5ης Ιουνίου, εθελο-

ντές του μουσείου με τον επικε-

φαλής τους διευθυντή  και νο-

μαρχιακό σύμβουλο Πέτρο Κα-

τσίκη διαδήλωσαν έξω από το

Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί

με εκατοντάδες κατοίκους της

Αττικής κατά των ΧΥΤΑ (γράφα-

με στο προηγούμενο φύλλο,

που δέχτηκαν επίθεση).

Δέντρα μοίρασε 

η Κοινότητα Βαρνάβα

Για ποιον είναι τα STOP;;

Οδός Αττικής και καθέτους στο Κορωπί

Διασχίζοντας την οδός Αττικής (όχι την Αττική οδό), στο Κορωπί, όπου είναι και

το Δημαρχείο, συναντά ο οδηγός κάτι τεράστια STOP σε διάφορα σημεία, όπως

στη φωτογραφία, που δεν ξέρεις σε ποιον απευθύνονται, έτσι που είναι τοπο-

θετημένα. Απευθύνονται στον οδηγό που δισχίζει την οδό Αττικής ή τον οδηγό

που εισέρχεται στην οδό Αττικής; 

Ετσι, εκεί που τρέχει ο οδηγός, ξαφνικά βλέπει ένα τεράστιο STOP μπροστά

του και δεν ξέρει τι να κάνει. Να σταματήσει με κίνδυνο να τον τρακάρουν απο-

πίσω ή να προχωρήσει;

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής και της Τροχαίας πρέπει να φροντίσετε γι’ αυτό.

Σώμα Επιθεωρητών -

Ελεγκτών Δημόσιας

Διοίκησης
έχει στόχο τη διασφάλιση

της Εύρυθμης και αποτε-

λεσματικής λειτουργίας

της δημόσιας Διοίκησης

(δ.Δ.), για τον εντοπισμό

φαινομένων, 

Διαφθοράς της δ.Δ.

Κακοδιοίκησης

Αδιαφάνειας (στις διαδι-

κασίες)

Αναποτελεσματικότητας 

χαμηλής παραγωγικότητας

Δέχεται και τηλεφωνικά

αναφορές και καταγγε-

λίες στον τετραψήφιο

αριθμό 1564

Την περασμένη Κυριακή (8 Ιουνίου) μέλη του

Συμβουλίου του Σύνδεσμου Πνευματικής & Κοι-

νωνικής Δραστηριότητας "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ"  πραγ-

ματοποίησαν καθαρισμό της παραλίας του Χά-

ρακα Κερατέας με την βοήθεια εθελοντών-παι-

διών από το Γυμνάσιο Κερατέας.

Η ενέργεια έγινε στα πλαίσια της δράσης "Κα-

θαρίστε την Μεσόγειο" του δικτύου Μεσόγειος

SOS που στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των

πολιτών σε θέματα προστασίας του Περιβάλλο-

ντος.

Ο Σύνδεσμος "ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ" που δραστηριο-

ποιείται ανελλιπώς από το 1975  στην Κερατέα

προχώρησε σε αυτή την συμβολική αλλά και ου-

σιαστική ενέργεια για να ευαισθητοποιήσει τους

πολίτες της Κερατέας και τους νέους της πόλης

σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος. 

Άλλωστε μόνο με συνεχή μέριμνα και επαγρύ-

πνηση θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον

τόπο μας από την ρύπανση, και να αποτρέψουμε

το μεγάλο έγκλημα που δρομολογείται με την

εγκατάσταση ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ στη πόλη μας, γρά-

φουν χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου.
Εκ μέρους του Δ.Σ της "ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ" Στ. Παπαθανασίου

"Καθαρίστε την Μεσόγειο"
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Αφού συζητήθηκε και κοινοποιή-

θηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο της

Παλλήνης στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, ο δήμαρχος Σπύρος Κωνστα-

ντάς προχωράει σε ανοιχτές δια-

βουλεύσεις με τους φορείς και

τους κατοίκους της πόλης.

Το Σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί σε

όλους τους συλλόγους, προκει-

μένου να καταθέσουν τις δικές

τους προτάσεις για το μέλλον της

πόλης.

Παράλληλα το Επιχειρησιακό

Σχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστο-

σελίδα του Δήμου, ενώ κάθε δη-

μότης μπορεί να αναζητήσει πλη-

ροφορίες από τον Διευθυντή της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου

(Βλαδίμηρο Κωσταπάνο, Τηλ.:

210 6600710), Φαξ   210 6667870,

Email: info@palini.gr, Δήμος Παλ-

λήνης, Πλ. Ελευθερίας 1.

Εχουμε γράψει κατ’ επανάληψη

για το Επιχειρησιακό Σχέδιο σε

κάθε Δήμο, όπου έχει ψηφιστεί ή

κατατεθεί προς συζήτηση. Πολλοί

Δήμοι σεβάστηκαν τη διαδικασία

και έκαναν ανοιχτές διαβουλεύ-

σεις με τους φορείς (Κορωπί,

Μαρκόπουλο), όπως δεν έπραξαν

άλλοι και το ψήφισαν χωρίς καμία

συζήτηση και δημοσιοποίηση

στους κατοίκους (Βούλα).

Η διαδικασία - όπως έχουμε γρά-

ψει - αποσκοπεί στην κατάθεση

προτάσεων και ιεράρχηση δράσε-

ων που θα συμπεριληφθούν στον

Αναπτυξιακό Σχεδιασμό εκάστου

Δήμου έως και το 2010.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρ-

κέσει έως τις 30-6-2008.

Ετσι: 

* Τετάρτη 18 Ιουνίου, στην αίθου-

σα Δημοτικού Συμβουλίου Παλ-

λήνης και ώρα 20:00, με τη συμ-

μετοχή των φορέων.

* Τετάρτη 25 Ιουνίου, στο Κέντρο

Εφαρμοσμένων Εικαστικών Τε-

χνών (Αποθήκες Καμπά) και ώρα

20:30 με τη συμμετοχή κατοίκων

της Κάντζας, Αγίου Νικολάου και

των Εργατικών Κατοικιών

* Δευτέρα 30 Ιουνίου, στην Αίθου-

σα του Δ.Σ. ώρα 20.00 με τη συμμε-

τοχή των κατοίκων του Κέντρου

και των υπολοίπων οικισμών. Η δη-

μόσια διαβούλευση θα ολοκληρω-

θεί με τακτική συνεδρίαση του Δη-

μοτικού Συμβουλίου για τη λήψη

οριστικής απόφασης.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης  Σπύρος

Κωνσταντάς με αφορμή τον δημό-

σιο διάλογο που έχει ξεκινήσει για

το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου

δήλωσε: «Το Επιχειρησιακό Σχέδιο

του Δήμου Παλλήνης έχει πλέον

δρομολογηθεί. Σε αυτό εμπεριέχε-

ται ο σχεδιασμός μας για τα επόμε-

να χρόνια, αλλά και το όραμά μας

για μια πόλη σύγχρονη, με ποιότη-

τα ζωής.

Οι στόχοι μας είναι πολλοί και απαι-

τητικοί: Η προστασία και αναβάθμι-

ση του περιβάλλοντος, η βελτίωση

της κοινωνικής και οικονομικής ευ-

ημερίας των δημοτών μας, η βελ-

τίωση της εσωτερικής οργάνωσης

του Δήμου ως δημόσιου οργανι-

σμού, η αποτελεσματική διαχείριση

των τοπικών υποθέσεων, η ορθολο-

γική διαχείριση των πόρων και φυ-

σικά η ενίσχυση των συμμετοχικών

διαδικασιών με την εμπλοκή όλων

των φορέων της πόλης. 

Καλούμε κάθε σύλλογο και φορέα,

κάθε δημότη, να καταθέσει την δική

του πρόταση, για να γίνει η Παλλή-

νη, πιο όμορφη, πιο σύγχρονη πιο

λειτουργική».

Διάλογος με φορείς για το

Επιχειρησιακό Σχέδιο στο

Δήμο Παλλήνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βούλα 6608

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 13916

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Προς του πολίτες

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ που έχουν ακίνητα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ στο Δήμο Βούλας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Δηλώσεις ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 

Ο Δήμος Βούλας είναι ένας από τους 107 Δήμους της Ελλάδας

έχουν κηρυχθεί υπό κτηματογράφηση.

Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες που κα-

λούνται να υποβάλλουν δηλώσεις για τα δικαιώματα που έχουν

σε ακίνητα είναι τα εξής:

Προθεσμίες υποβολής της δήλωσης

Από 17 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008 για τους κατοίκους

εντός Ελλάδας και από 17 Ιουνίου έως 30 Δεκεμβρίου 2008 για

τους μόνιμους κατοίκους εκτός Ελλάδας. Επειδή η παραπάνω

προθεσμία είναι αποκλειστική, η έγκαιρη προετοιμασία και κατά-

θεση των δηλώσεων, σας απαλλάσσει από το άγχος και την τα-

λαιπωρία. 

Πού και πώς υποβάλλεται η δήλωση.

– Κατάθεση της δήλωσης στο γραφείο κτηματογράφησης που

λειτουργεί στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου (Λ. Ποσειδώνος

Ελληνικό), από τον ίδιο ή από τρίτο με απλή εξουσιοδότηση, από

Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00π.μ. έως 16:00μ.μ.

– Συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή Courier προς

το αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης.

– Ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτύου (Οδηγίες στην

ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr).

Δικαιολογητικά

Α) Υποχρεωτικά έγγραφα για όλους

–  Δήλωση του Ν. 2308/1995

– Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαι-

ώματα σε ακίνητα.

– Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

– Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

– Επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το Α.Φ.Μ. του

δηλούντος. 

Β) Προαιρετικά έγγραφα

– Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οι-

κείου Υποθηκοφυλακείου.

– Τοπογραφικό διάγραμμα.

– Απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας

(εφόσον υπάρχουν συνίσταται η προσκόμισή τους)

Υπολογισμός και καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφη-

σης

– Στις αστικές περιοχές καταβάλλεται για κάθε δικαίωμα πάγιο

τέλος ύψους 35,00€.

– Για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ) αποτελούν

αυτοτελείς ιδιοκτησίες δηλ. έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο, το

τέλος κτηματογράφησης είναι 20,00€ ανά δικαίωμα. 

Η καταβολή του τέλους γίνεται στα καταστήματα των τραπε-

ζών: ALPHA BANK, EFG EUROBANK, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ,

PROBANK, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ,

ΚΥΠΡΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ. 

Ο κωδικός του Δήμου Βούλας που θα χρησιμοποιηθεί για την κα-

ταβολή του τέλους στην τράπεζα είναι 05033.

Έντυπα Δηλώσεων

Τα έντυπα των δηλώσεων μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το αρ-

μόδιο γραφείο κτηματογράφησης στο Ελληνικό ή από τα Κ.Ε.Π. του

Δήμου ή από το Δήμο ή να τα εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα

www.ktimatologio.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να κα-

λείτε στα τηλέφωνα 1015 και 210 6505600.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού θα

λειτουργήσουν ειδικά κατασκηνωτικά προγράμματα για

παιδιά και ενήλικες στις κατασκηνώσεις Δ’ Αγίου Ανδρέα,

Ε’ Αγίου Ανδρέα και Ζ’ Κερατέας, της Νομαρχίας ως εξής:

Για παιδιά και των δύο φύλλων ηλικίας 6 έως 12 ετών 

• 1/7/2008 έως 15/7/2008: 300 παιδιά (Δ΄ Αγίου Ανδρέα)

• 17/7/2008 έως 31/7/2008: 240 παιδιά (Δ΄ Αγίου Ανδρέα)

• 2/8/2008 έως 17/8/2008: 300 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)

Για παιδιά ηλικίας 12 έως 16 ετών

• 2/8/08-17/8/08: 300 παιδιά (Δ΄ Αγ. Ανδρέα) (ΚΟΡΙΤΣΙΑ)

• 19/8/08 έως 2/9/08: 300 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας) (ΑΓΟΡΙΑ)

Για παιδιά ΑμΕΑ

• 1/7/08 έως 14/7/2008: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)

• 17/7/2008 έως 30/7/2008: 300 παιδιά (Ε΄ Αγίου Ανδρέα)

• 1/7/2008 έως 14/7/2008: 200 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)

•17/7/2008 έως 30/7/2008: 200 παιδιά (Ζ΄ Κερατέας)

Για άτομα οικογενειών και μέλη Κέντρου Μελετών Επαγ-

γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πολύτεκνης

Μητέρας

• 19/8/08  έως 29/8/08 : 160 άτομα ( Δ΄ Αγίου Ανδρέα)

Για ηλικιωμένα άτομα από ΚΑΠΗ διαφόρων περιοχών

• 2/8/08   έως  12/8/08 : 380 άτομα ( Ε΄Αγίου Ανδρέα)

• 14/8/08  έως 24/8/08:   385 άτομα ( Ε΄Αγίου Ανδρέα)

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-

νονται στη Δ/νση Κοινωνικής Προνοίας της Νομαρχίας

Ανατ. Αττικής, Γραφείο κατασκηνώσεων (κ. Ζήσης, κ.

Βλαχοσωτήρος   τηλ 213-2005379, 2005270).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Κατάσχεση 1,6 τόνων ακατάλληλων τροφίμων και επιβολή  προστίμων ύψους  33.000€

για θέματα ασφάλειας τροφίμων  επιβλήθηκαν από τη Νομαρχία σε 4 επιχειρήσεις τρο-

φίμων.  Συγκεκριμένα:

1. Η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψους € 10.000 στην επιχείρηση (επεξεργασίας αλι-

ευμάτων):  Π. ΒΑΛΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., Κέκρωπος 11, Βάρη.  Στην επιχείρηση εντοπί-

στηκαν σοβαρές ελλείψεις σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και λανθασμένες

πρακτικές στη παραγωγική διαδικασία. Υπήρχαν σημεία της παραγωγής με κίνδυνο δια-

σταυρούμενης επιμόλυνσης και δεν υπήρχε σύστημα αυτοελέγχου H.A.C.C.P. για τη πα-

ραγωγή ασφαλών τροφίμων. Το προσωπικό δεν είχε καμία εκπαίδευση πάνω σε θέματα

ασφάλειας τροφίμων. 

2. Η επιβολή € 10.000 στην επιχείρηση:  ΒΕΣΚΕ Α.Ε., 19ο ΧΛΜ Λ. Μαρκοπούλου, Παια-

νία. Η επιχείρηση παρουσίαζε ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή, ελλείψεις στο σύ-

στημα H.A.C.C.P., και πλημμελή καθαριότητα στο χώρο.

3. Η επιβολή € 10.000 στην επιχείρηση: 2Ν ΖΥΜΕΣ ΧΩΡΙΑΤΙΚΕΣ, Νερατζούλας & Μέ-

ντας, Αχαρναί Αττικής. Στην επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.656 κιλά δια-

φόρων προϊόντων ζύμης ακατάλληλα προς κατανάλωση. Λειτουργούσε χωρίς την απαι-

τούμενη άδεια από τη Δ/νση Κτηνιατρικής, δεν εφαρμόζει σύστημα αυτοελέγχου

H.A.C.C.P. και δεν εξασφαλίζει ένα πλήρες σύστημα ιχνηλασιμότητας. Σημειώνεται ότι

έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης μέχρις ότου εκδοθούν οι προβλεπόμενες

άδειες και γίνει συμμόρφωση στις ισχύουσες προδιαγραφές.

4. Η επιβολή € 3.000 στην επιχείρηση (ψυκτική αποθήκη – τεμαχισμός/τυποποίηση τυ-

ριών):  EUROFOOD A.Ε., Περικλέους 100, Γέρακας.  Εντοπίστηκαν ελλείψεις σε θέματα

υλικοτεχνικής υποδομής και ελλείψεις στην εφαρμογή του συστήματος αυτοελέγχου

H.A.C.C.P. Υπήρχε κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης στο χώρο της παραγωγής. 

Με εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης  Γιώργου Βλάχου αφαιρείται για δύο

μήνες η άδεια λειτουργίας 4 επιχειρήσεων, γιατί κατά παράβαση της Υπουργι-

κής Απόφασης Α2-4967/4-12-2007 προχωρούσαν, εκτός των ορίων του Οργανι-

σμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (και σε απόσταση μέχρι 2χλμ από την Κεντρι-

κή Αγορά του Ρέντη), σε χονδρικές πωλήσεις νωπών αγροτικών προϊόντων

προς λιανοπωλητές.  Πρόκειται για τις επιχειρήσεις:
➢ «Δ. ΒΛΑΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» Αναγνωσταρά 2 Περιστέρι

➢ «ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΛΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Φάωνος 68 Αθήνα 

➢ «ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Κηφισού 87 Αιγάλεω 

➢«ΠΑΪΚΟΣ ΣΤΕΡ. ΣΑΒΒΑΣ» Έκτορος 30 Ίλιον 

Η εκτέλεση των αποφάσεων για την αφαίρεση των αδειών λειτουργίας ανήκει,

στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων, στα όρια των οποίων λειτουργούν οι επι-

χειρήσεις και  κλήθηκαν, να υλοποιήσουν, άμεσα, τις σχετικές αποφάσεις.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος σημειώνει ότι: Για μας, πάνω απ΄
όλα είναι η τήρηση της νομιμότητας, η προστασία του καταναλωτή και η εύρυθ-
μη λειτουργία της αγοράς».

Αφαιρέθηκαν άδειες λειτουργίας

Κατασχέσεις και επιβολή προστίμων

από Νομαρχία και Υφ. Ανάπτυξης
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Εκδηλώσεις, γιορτές, εκδρο-

μές και πολλές άλλες δρα-

στηριότητες διοργάνωσε φέ-

τος το 3ο Δημοτικό Σχολείο

Βούλας, προσφέροντας στα

παιδιά μεγάλη χαρά και εμπει-

ρίες αποδεικνύοντας έτσι, ότι

οι Σύλλογοι Γονέων σε συνερ-

γασία με τα σχολεία μπορούν

να κάνουν θαύματα!

Σε επιστολή που μας έστειλε

ο Σύλλογος περιγράφει μια

σειρά εκδηλώσεων που πραγ-

ματοποίησαν μέσα στη σχολι-

κή χρονιά που έκλεισε και

πράγματι είναι πολλές, εκ των

οποίων κάποιες έχουμε πα-

ρουσιάσει μέσα από τις στή-

λες μας, και μας ευχαριστούν

γι’ αυτό μέσα από την επιστο-

λή τους.

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η

διήμερη εκδρομή που οργά-

νωσε ο Σύλλογος  στην κατα-

σκήνωση ‘ΡΑΝΤΣΟ’ στο Σοφι-

κό Κορινθίας.  Τριακόσιοι μα-

θητές και γονείς πέρασαν ένα

αξέχαστο Σαββατοκύριακο

γεμάτο κολύμπι, αθλητικές

δραστηριότητες, ιππασία, παι-

χνίδι, χορό και τραγούδι.  

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη

εκδρομή που έχει οργανωθεί

σε Δημοτικό Σχολείο της πε-

ριοχής περιλαμβάνοντας και

διανυκτέρευση για τους μαθη-

τές όλων των τάξεων. 

Τέλος ευχαριστούν τον διευ-

θυντή του Σχολείου Θανάση

Πάστρα και τους δασκάλους

για την υποστήριξή τους σε

όλες τις προσπάθειες  του

Συλλόγου.

Πρωτοτυπεί το 3ο Δημοτικό

Σχολείο Βούλας

Φωτογραφίες από το 2ήμερο στην κατασκήνωση

Τα εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση της συ-

μπληρώνει φέτος η Φιλαρμονική του Δήμου

Μαρκοπούλου. Το 1938 και ύστερα από προ-

σπάθειες αρκετών χρόνων, ευδοκίμησαν οι

προσπάθειες των φιλόμουσων ανθρώπων της

εποχής εκείνης και η Φιλαρμονική έκανε την

πρώτη της εμφάνιση στους δρόμους της πό-

λης. Από τότε μέχρι και τις μέρες μας αποτε-

λεί ζωντανό κύτταρο παραγωγής μουσικής

παιδείας. Στους κόλπους της διδάχτηκαν μου-

σική εκατοντάδες άνθρωποι της τοπικής κοι-

νωνίας του Μαρκοπούλου, αναπτύχτηκαν δε-

σμοί καλλιτεχνικοί με σημαντικούς μουσικούς

και οι εμφανίσεις της αποτελούν πάντα αξιο-

σημείωτα πολιτιστικά γεγονότα.

Σήμερα, με την αμέριστη συμπαράσταση του

Δήμου Μαρκοπούλου, πάνω από 120 παιδιά διδάσκονται

δωρεάν πνευστά και κρούστα μουσικά όργανα, στις σχο-

λές που λειτουργούν στην Φιλαρμονική. Διευθυντής της

Φιλαρμονικής είναι ο Γιώργος Μπαμπαράκος, ο οποίος με

την αμέριστη αγάπη και μεράκι του για τη μουσική και την

άψογη τεχνική του κατάρτιση και παιδεία, έχει καταφέρει

να μεταφέρει τα πολύτιμα αυτά χαρακτηριστικά τόσο - σε

εκπαιδευτικό επίπεδο – στους λιλιπούτειους μουσικούς,

όσο βέβαια και στις μοναδικές κάθε φορά εκδηλώσεις της

Φιλαρμονικής Μαρκοπούλου.

Φέτος το καλοκαίρι λοιπόν στα πλαίσια του εορτασμού της

70χρονης πορείας της, το Δ.Σ. του Συλλόγου της Φιλαρ-

μονικής, υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αντάξιο της

ιστορίας του. 

Ο μαέστρος και διευθυντής της Γ. Μπαμπαράκος δήλωσε

σχετικά με τις φετινές επετειακές εκδηλώσεις: «Στόχος
όλων μας είναι να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη πο-
λιτιστική πρόταση που βασίζεται στις δυνάμεις της πόλης
μας, υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία και ταυτόχρο-
να μπορεί να αποτελέσει σοβαρή καλλιτεχνική πρόταση».

Προγραμματισμένες εκδηλώσεις: 
Σάββατο 14 Ιουνίου, 21.30, Λιμάνι Πόρτο Ράφτη,

άγαλμα Ναύτη. Επετειακή Συναυλία Φιλαρμονι-

κής

4 18 - 26 Ιουνίου 2008 RYPNIK, Πολωνία

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Φιλαρμονική

συμμετέχει σε διεθνές φεστιβάλ του εξωτερι-

κού: το  17ο διεθνές - διαγωνιστικό φεστιβάλ Φι-

λαρμονικών Golden Lyre στην πόλη Rypnik της

Πολωνίας.

4 12 Ιουλίου, 21.30, Θέατρο Σάρας, Μαρκόπου-

λο Συναυλία Φιλαρμονικής

4 18 Ιουλίου, 21.30, Ναός της Αρτέμιδος, Βραυ-

ρώνα

Η Φιλαρμονική παρουσιάζει στον Αρχαίο Ναό της Αρτέμι-

δος, το πρώτο πληκτροφόρο όργανο της Ιστορίας,

“ΥΔΡΑΥΛΙΣ”, σε μια μοναδική εκδήλωση που κατά απο-

κλειστικότητα θα πραγματοποιηθεί στον αρχαιολογικό χώ-

ρο, κάτω από την καλοκαιρινή πανσέληνο του Ιουλίου.

4 20 Ιουλίου, 21.30, Θέατρο Σάρας.

Το κορυφαίο κουϊντέτο χάλκινων πνευστών SPANISH

BRASS – LUUR METALS, αποτελεί την επιλογή της Φι-

λαρμονικής από την Ευρώπη, έρχεται για μια και μοναδική

συναυλία στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο

Μαρκόπουλο.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1938 - 2008

70 χρόνια μιας αξιοπρόσεκτης πορείας 

Ενα μείγμα παραδοσιακών χορών από όλη την

Ελλάδα, είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν

στη Χορευτική Συνάντηση 2008, που πραγματο-

ποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης,

την περασμένη Κυριακή (8/6), με την παρουσία

όλων των χορευτικών τμημάτων του Πνευματι-

κού και Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου.

Την έναρξη έκαναν η πρόεδρος του Πνευματι-

κού Κέντρου Καίτη Γκόνου-Πετράκη και ο Δή-

μαρχος Σπύρος Κωνσταντάς, ο οποίος ευχαρί-

στησε γονείς και παιδιά για την αγάπη με την

οποία πλαισιώνουν κάθε χρόνο, την εκδήλωση

αυτή, που πραγματοποιείται εδώ και έντεκα

χρόνια.  

Χορευτική πανδαισία στην Παλλήνη

Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς με την πρόεδρο του
Πνευματικού Κέντρου Καίτη Γκόνου-Πετράκη χαιρετί-
ζουν την εκδήλωση.

Ακόμη ο δήμαρχος ευχαρίστησε τις δασκά-

λες των τμημάτων χορού,  Έρη Κονδάρα-Νι-

κητοπούλου και την Ελένη Ντανώλα ευχό-

μενος σε όλους καλό Καλοκαίρι.

Ολα τα δημοτικά σχολεία, 6ο, 4ο, 3ο, 2ο και

7ο, χόρεψαν χορούς από όλη την Ελλάδα,

την Κρήτη, την Θεσσαλία, τα νησιά του Βό-

ρειου Αιγαίου, τα νησιά του Ιονίου, την Κύ-

προ, τη Θράκη, ενώ παραδοσιακούς χορούς

της Πελοποννήσου χόρεψε το ΚΑΠΗ Παλλή-

νης. 

Πέρα από τους παραδοσιακούς όμως, χόρε-

ψαν και Tσα-Tσα και Mάμπο αλλά και free

style τα παιδιά και οι έφηβοι προσφέροντας

εξαιρετικό θέαμα. 
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Μετά την τελετή πήρε το λόγο ο δήμαρχος Γ.

Μάντεσης, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε:

«Ένα πάρκο στολίδι, κατά γενική ομολογία

όχι μόνο των Βουλιωτών, αλλά και από τους

όμορους Δήμους, είναι το καλύτερο, το πιο

προσεγμένο πάρκο της βόρειας πλευράς της

Αθήνας.

Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττι-

κής και το Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί

εμπιστεύθηκαν στο Δήμο της Βούλας, αυτό

το όντως ακριβό, αλλά αξιόλογο πάρκο που

σήμερα εσείς κι εγώ είμαστε στο χώρο αυτό.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου

στη Δημοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία

και φυσικά την ανάδοχο κοινοπραξία» (και

έπεσε πολύ χειροκρότημα στο όνομα των ερ-

γολάβων!!). Και συνέχισε ο κ. δήμαρχος.

«Όχι επειδή κάνατε το έργο σας, γιατί αυτό

είναι κάτι που ο κόσμος δεν μπορεί να το κα-

ταλάβει, βεβαίως το έργο σας έπρεπε να κά-

νετε με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση

όλων των υπηρεσιών του Δήμου και φυσικά

και τη δική μου, διότι προσφέρατε περισσό-

τερα από αυτά τα οποία εμείς είχαμε υπολο-

γίσει.

Αυτό δεν είναι μια μεγάλη κουβέντα, είναι

μια πραγματική κουβέντα.

Το πάρκο αυτό, ήταν το πρώτο πάρκο που

αναπλάστηκε από την Κοινότητα με το Γιάν-

νη τον Κιούκη, ήταν ένα πρότυπο πάρκο του

ΥΠΕΧΩΔΕ το 1978.

Φυσικά τον τελευταίο καιρό, ο χώρος αυτός

δεν βλεπόταν, και δεν βλεπόταν γιατί εμείς οι

ίδιοι οι άνθρωποι δεν σεβόμαστε αυτούς τους

χώρους.

Και κατέληξε ο Δήμαρχος λέγοντας: Να μας

γίνει μάθημα το πάθημα εκείνο για να μην ξα-

νασυμβεί το ίδιο.

Παρόντες στα εγκαίνια ο Υφ. Ανάπτυξης και

επιστήθιος φίλος του Δημάρχου Γεώργιος

Βλάχος, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση,

τονίζοντας ότι «πάρα πολλοί πολίτες, πολύς

κόσμος είναι σήμερα εδώ για  να δώσει με το

δικό του τρόπο τη στήριξη σ’αυτή την προ-

σπάθεια. Κι επειδή κ. Δήμαρχε είπατε ότι η

Περιφέρεια, σας εμπιστεύθηκε, είναι γεγο-

νός ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η πολι-

τεία σας εμπιστεύεται για πάρα πολλά πράγ-

ματα, αφού βλέπει ο μόχθος και ο κόπος του

Ελληνα πολίτη  εδώ, να πιάνει τόπο». 

…» «Όλα αυτά δεν θέλω να θεωρηθεί ότι τα

λέω ως φίλος»,

Επίσης χαιρέτισε και ο εκπρόσωπος του ελ-

ληνικού Κοινοβουλίου Νίκος Καντερές, ο

βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασ. Οικονόμου, ως

εκπρόσωπος του Νομάρχη, η νομαρχιακή

σύμβουλος Μαίρη Φουρναράκη η οποία μάλι-

στα έδωσε τα συγχαρητήριά της κι αυτή με

τη σειρά της στον εργο

λάβο, «που βεβαίως είναι φίλος, αλλά δεν

απευθύνομαι στο φίλο αλλά σ’ έναν άνθρωπο

που με πάρα πάρα πολύ κόπο αντιμετωπίζο-

ντας πάρα πάρα πολλές δυσκολίες έφτασε

στο σημείο  να φτιάξει ένα τέτοιο έργο!»

Ακόμη έδωσαν το παρόν ο αντινομάρχης Θ.

Γρίβας και ο νομαρχιακός σύμβουλος Αντ.

Γάκης. Από τη Δημοτική Αρχή, παρίστατο το

μεγαλύτερο μέρος της πλειοψηφίας του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, ενώ από τη μειοψηφία

ήταν ο Π. Θανόπουλος και  η Ηλέκτρα Τσι-

ριγώτη. Απουσίασαν από την αξιωματική

αντιπολίτευση, όλοι οι σύμβουλοι, αφού

άλλωστε ο επι

κεφαλής της Αγγελος Αποστολάτος έχει κα-

ταγγείλει το έργο για το «υπέρογκο κόστος»

των 3.500.000€.

Η βόλτα που κάναμε λοιπόν στο “πάρκο” μας

απογοήτευσε. Η ανάπλαση έφερε την τσιμε-

ντοποίηση. Και το γνωρίζω καλά το πάρκο,

αφού συχνά περπατούσα ανάμεσα στα πυκνά

τότε πεύκα, που σήμερα λείπουν.

Σήμερα μετά λύπης μου, δεν βλέπω πάρκο.

Βλέπω το πάρκο που έγινε πλατεία. Πλατεία

με όγκους μπετόν, ακαλαίσθητες μεταλλικές

κατασκευές, ιδιαίτερα επικίνδυνες για μικρά

παιδιά (ο χωμάτινος προηγούμενος λόφος,

«επενδύθηκε» με μια μεταλλική εξέδρα(!).

Αλλη μια φορά κρίμα για την έλλειψη φαντα-

σίας και περιβαλλοντικής συνείδησης. 

Τι λένε άλλοι όμως για το

πάρκο που έγινε πλατεία;

Περπατώντας μέσα στο πάρκο ακούσαμε κατ’

επανάληψη, μεγάλης ηλικίας ανθρώπους που

γνώριζαν καλά το πάρκο να σιγοψιθυρίζουν:

«καλά εδώ δεν ήταν δέντρα;»

Και η Athens Voice (τεύχος 215, 5-11/6/08) γρά-

φει μεταξύ άλλων: «…Ακόμη και ο πιο άσχετος

skater θα καταλάβει ότι ο συγκεκριμένος δήμος

αγόρασε αυτές τις κατασκευές από κάποια ξένη

εταιρεία, ποιος ξέρει πού την ανακάλυψε, και

τις πήρε έτσι, χωρίς να ξέρει τι να τις κάνει και

πού να τις τοποθετήσει. Με αποτέλεσμα, όπως

βλέπετε, το skater park να έχει μετατραπεί σε

μια ωραιότατη παιδική χαρά, για να κάνουν

τσουλήθρες τα 5χρονα κοριτσάκια και αγοράκια

της περιοχής.

Και επειδή είπε στην ομιλία του ο δήμαρχος

«ένα πάρκο στολίδι, κατά γενική ομολογία, όχι

μόνο των Βουλιωτών που το έχουν επισκε-

φθεί…» αντιγράφουμε επίσης από την Athens

Voice: «Το πιο ωραίο το άφησα τελευταίο. Ενώ

βρισκόμαστε στο κέντρο του πάρκου, εμφανίζε-

ται ένας security που μας απαγόρευσε να κά-

νουμε skate(!) γιατί ακόμα δεν έχει παραδοθεί

το έργο! (31/5)». 

Απορία συντάκτη: Πώς βγήκε η “γενική ομολο-

γία των Βουλιωτών” αφού δεν μπορούσαν να

μπουν; Αννα Μπουζιάνη

...τα πράγματα με τ’ όνομά τους

«Και επειδή θα πρέπει όλοι μας να έχουμε
το θάρρος να λέμε τα πράγματα με το όνο-
μά τους», όπως πολύ σωστά είπατε κύριε

Βλάχο, πρέπει να πούμε όντως τα πράγμα-

τα με το όνομά τους.

Πριν 30 χρόνια έγινε ένας πρότυπος παιδό-

τοπος στο σημερινό χώρο, που τον ζήλεψε

όλη η Ελλάδα, με πολύ σεβασμό στο περι-

βάλλον. Με 0 μέταλλο, με γήινα υλικά χώ-

μα, ξύλο και πέτρα.

Οι διάφορες δημοτικές αρχές που πέρασαν

(και η σημερινή) τον άφησαν να απαξιωθεί.

Δεν τον συντήρησαν, το εγκατέλειψαν.

Εφτασε να γίνει «χώρος απόθεσης σκουπι-
διών», όπως είπατε κύριε Βλάχο.

Και σήμερα πληρώσαμε, εκ νέου, «από τον
μόχθο και τον κόπο του Ελληνα πολίτη»,

όπως επίσης πολύ ορθώς είπατε κύριε Βλά-

χο, 3.500.000 ευρώ για να ξαναγίνει πάρκο.

Ιστορικά ατοπήματα

Προσβολή στη μνήμη Π. Τζάιδα

Σε ιστορικά ατοπήματα έπεσε ο Δήμαρχος,

ο οποίος προφανώς έχει μικρή μνήμη ή επι-

λεκτική στην ιστορία της Βούλας.

Το πάρκο δεν έγινε το 1978 επί κοινοτάρ-

χη Γιάννη Κιούκη, αλλά επί Κοινοτάρχη Π.

Τζάιδα, που ήταν πρόεδρος το 1978, ενώ ο

Κιούκης, ανέλαβε το 1979!

Κι αυτά τα γράφουμε γιατί η ιστορία πρέπει να λέει

την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, πολύ δε περισσό-

τερο όταν επιχειρείται καπηλεία χάριν σκοπιμότητας.

Όταν μάλιστα μπορούν τόσο εύκολα να αποδειχθούν

από τα αρχεία και έγγραφα της Κοινότητας.

Φανάρι στην παραλιακή

Φανάρι στην παραλιακή λεωφόρο, ζήτησε ο

δήμαρχος από τους εκπροσώπους του ελλη-

νικού Κοινοβουλίου, αφού το ζητάει από το

1993 όπως είπε αλλά δυστυχώς δεν τοποθε-

τείται και συνεχώς σκοτώνεται κόσμος. 

Στην τομή της οδού Ηρας με την παραλιακή, όπου

η διέλευση είναι πολύ δύσκολη και επικίνδυνη.

Εγκαινιάστηκε το πολυσυζητημένο πάρκο της Βούλας, που περικλείεται από τις

οδούς Βασ. Παύλου, Ηρας, παραλιακής και Διός, την περασμένη Τρίτη το βράδυ,

με το καθιερωμένο τελετουργικό με τους παπάδες όλων των εκκλησιών, το με-

γαλύτερο μέρος του Δημοτικού συμβουλίου, κατοίκων και πολλών παιδιών.

Πολυσυζητημένο γιατί έχει πολλές φορές αναφερθεί η υπερβολική, κατά γενι-

κή ομολογία, ακόμη και του Δημάρχου στην ομιλία του, τιμή που κόστισε αυτή

η ανάπλαση 3.500.000 ευρώ. Για το θέμα έχουν ασχοληθεί τα μέσα ενημέρω-

σης, όχι μόνο τα τοπικά. Ακόμη μερίδα της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμ-

βουλίου (Α. Αποστολάτος) έχει προσφύγει στα δικαστήρια. 

Αλλά ας παρακολουθήσουμε τα εγκαίνια.

Βούλα: Το πάρκο που έγινε πλατεία

Ο Δήμαρχος με τον Υφ. Ανάπτυξης Γ. Βλάχο
κατά τα εγκαίνια.

Ο άλλοτε χωμάτινος λόφος “επενδύθηκε” με μπετόν και μεταλλική εξέδρα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ 

& ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.   : 210 72 92 601 – 8

FAX    : 210 72 92 621 

ΠΛΗΡ.: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. :  6688

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙ-

ΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής δια-

κηρύσσει την με ανοικτή δημο-

πρασία επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου ΣΥ-

ΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙ-

ΡΙΩΝ  προϋπολογισμού

130.900,00 € (συμπεριλαμβα-

νομένου ΦΠΑ) σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως

αυτός ισχύει, και  του Ν.

3263/2004.

Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί

με το σύστημα  προσφοράς με

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. (άρ-

θρο 6 του ΠΔ 609/85). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 8 Ιουλί-

ου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δε-

κτές εργοληπτικές επιχειρή-

σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για

έργα οικοδομικά  και για τάξη

πτυχίων Α1  και πάνω.

Η εγγύηση συμμετοχής

2.200,00 € θα απευθύνεται στο

Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δη-

μοπράτησης κλπ. δίνονται

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου από την Τετάρτη

18/6/2008 τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως

13.00 μ.μ. μέχρι και 3/7/2008

ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (δια-

κήρυξη, αριθμημένο έντυπο

προσφοράς, προϋπολογισμός

μελέτης και τιμολόγιο μελέ-

της) παραλαμβάνονται από Τε-

τάρτη 18 Ιουνίου 2008  και το

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3

Ιουλίου 2008 (ώρες 8.30 -

13.00), μετά την έκδοση σχετι-

κού χρηματικού παράβολου 10

€ στο ταμείο του Δήμου Και-

σαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη

της μελέτης καθώς και τα σχε-

τικά σχέδια θα βρίσκονται στην

Τεχνική υπηρεσία του Δήμου

και θα είναι στη διάθεση των

ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες επίσης. Αντί-

γραφα των τελευταίων οι εν-

διαφερόμενοι, μπορούν να

προμηθευτούν μετά από συ-

νεννόηση με την υπηρεσία με

δική τους φροντίδα και δαπάνη

επίσης μέχρι το μεσημέρι της

3ης Ιουλίου 2008 (ώρες 8.30 -

13.00). 

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το

παραπάνω έργο βαρύνουν τον

ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 9

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ. Απόφασης: 66

Στην Βουλιαγμένη σήμερα 4 Ιουνίου 2008, ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 9.30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, με-

τά από έγγραφη πρόσκληση του Δήμαρχου Βουλιαγ-

μένης, που έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του Δη-

μοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κοινοποιήθηκε με

την δημοτικό υπάλληλο κα Νικολαΐδου Καλλιόπη στις

30/5/08, στα τακτικά μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση η

Δημαρχιακή Επιτροπή Βουλιαγμένης. 

Παρόντες είναι:

1) Γρηγόρης Κασιδόκωστας, Δήμαρχος και Πρόεδρος

αυτής,

2) Φαρμακίδη Άννα, Αντιπρόεδρος

3) Παναγιώτης Καρυώτης, Τακτικό Μέλος

4) Παναγιώτης Σκουζής, Τακτικό Μέλος

Απόντες είναι:

1) Ελευθερίου Σωτήριος

Αφού υπάρχει η παρουσία της πλειοψηφίας των με-

λών της πενταμελούς επιτροπής όπως ορίζεται το

άρθρο 103 του Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και

Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή προχωρεί στην

συζήτηση του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διά-

ταξης.

Θέμα 10ον:

«Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την επιβο-

λή προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/

2006».

Ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επι-

τροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερή-

σιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής το με ημ.27.5.08

σημείωμά του το οποίο αναφέρει τα εξής:

Κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006,

παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο

τη λήψη απόφαση για επιβολή προστίμου στους ιδιο-

κτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οι-

κοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων εντός της πό-

λης μας που δεν φροντίζουν την αποψίλωση αυτών

από τα ξερά χόρτα για την αποτροπή του κινδύνου

πρόσκλησης πυρκαγιάς όπως έχουν υποχρέωση σύμ-

φωνα με το Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724 τ.β΄./22.12.1987 (άρθρο

1).

Η λήψη απόφασης είναι αναγκαία για την αποτροπή

του φαινόμενου που παρατηρείται, δηλ. πολλοί ιδιο-

κτήτες οικοπέδων δεν μεριμνούν για τον καθορισμού

τους από χόρτα, σκουπίδια και λοιπές εύφλεκτες

ύλες με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος πυρκα-

γιών. 

Μετά τα παραπάνω προτείνει τα παρακάτω πρόστιμα:

1.000€/στρέμμα και 5.000€/στρέμμα, σε οικόπεδα

που εφάπτονται σε κοινόχρηστους και ακάλυπτους

χώρους.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτη-

ση και ανταλλαγή απόψεων, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής.

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 Δ.Κ.Κ. παρ.2, εδαφ.2

του άρθρου 79.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/ 2006

(Δ.Κ.Κ.) περί αρμοδιοτήτων της Δημαρχιακής Επι-

τροπής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3463/ 2006

(Δ.Κ.Κ.) περί του ελέγχου νομιμότητας από τον

Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το

άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006, την επιβολή προ-

στίμου στους ιδιοκτήτες ή με οποιονδήποτε τρόπο

εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπόν ακαλύπτων χώ-

ρων εντός της πόλης μας που δεν φροντίζουν την

αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα για την απο-

τροπή του κινδύνου πρόσκλησης πυρκαγιάς όπως

έχουν υποχρέωση σύμφωνα με το Π.Δ. 4 ΦΕΚ 724

τ.β’./22.12.1987 «(άρθρο 1).

Το ύψος του προστίμου ανέρχεται στο πσό των

1.000€/στρέμμα και 5.000€/στρέμμα σε οικόπεδα

που εφάπτονται σε κοινόχρηστους χώρους.

Η λήψη απόφασης είναι αναγκαία για την αποτροπή

του φαινόμενου που παρατηρείται, δηλ. πολλοί ιδιο-

κτήτες οικοπέδων δεν μεριμνούν για τον καθαρισμό

τους από χόρτα, σκουπίδια και λοιπές εύφλεκτες ύλες

με αποτέλεσμα να ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιών.

Σ’ ένδειξη συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται

ως ακόλουθα:

Ο Πρόεδρος Τα μέλη

Γρηγόρης Κασιδόκωστας Καρυώτης Παναγιώτης

Σκουζής Παναγιώτης

Η Αντιπρόεδρος  Φαρμακίδη Άννα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι με την αρ. ΠΕΧΩ 1053 Φ.Περ. 9/08//22-5-08 απόφα-

ση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, υπήχθη για την ανα-

νέωση Π.Ο. κατόπιν αιτήματος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού της

υφιστάμενης δραστηριότητας: «εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών

(ψευδοροφές)» της εταιρείας Φ. ΔΙΓΕΝΑΚΗ ΑΒΤΕΕ (INTERNA) που

βρίσκεται στο 1ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου - Καλυβίων στο Δήμο Μαρκο-

πούλου, στη διαδικασία της υποκατηγορίας 4, σύμφωνα με το άρθ. 9

της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β΄/20-3-03).

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ως άνω έργου βρίσκεται

στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολι-

κής Αττικής, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει γνώση της

σχετικής μελέτης, πληροφορίες και στοιχεία αυτής.

Παλλήνη,12/6/2008

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κορωπί 12 Ιουνίου 2008-06-13

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 10193

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Διενεργείται μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου για

στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας και του τμήματος αλλοδαπών.

Το προσφερόμενο οίκημα πρέπει να είναι έτοιμο σε όλα, η έκτασή

του σε τετραγωνικά να είναι μέχρι 85τ.μ., να είναι κοντά στο Δημαρ-

χείο και θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση,

το δε μέγιστο όριο της προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευ-

ρώ μηνιαίως.

Οσοι θέλουν να διαγωνιστούν εντός είκοσι (20) ημερών από της δη-

μοσίευσης της παρούσης, να υποβάλλουν αιτήσεις ενδιαφέροντος. Κατό-

πιν τούτου και μετά από επιτόπια έρευνα, η αρμόδια επιτροπή θα κρίνει πε-

ρί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυ-

τά πληρούν τους όρους διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως

εντός δέκα (10) ημερών, που λήγει η προθεσμία λήψεως των προσφορών.

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες στο τηλ. 210 6626.294.
Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ  Α.Μ.: 22(Λ-19)08

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 

Πληρ.: Κούσιας Α.

Τηλ.: 213 2020000 – 801 11

86852, Fax: 210 9659208

E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Πετρελαίου

θέρμανσης Δημοτικών Κτιρίων

και Λιπαντικών Οχημάτων Δή-

μου Βούλας 2008-2009

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α.

11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 123/04-06-2008

απόφαση της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνι-

σμού με κριτήριο κατακύρωσης 

1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκ-

πτωσης επί της μέσης τιμής

όπως αυτή ορίζεται από τη Δι-

εύθυνση Εμπορίου της Νομαρ-

χίας Αθηνών για το πετρέλαιο

θέρμανσης και

2. τη χαμηλότερη τιμή για τα λι-

παντικά των οχημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί

στο Δημοτικό Κατάστημα (Λε-

ωφ. Κ. Καραμανλή 18 Βούλα)

ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής

στις 08 Ιουλίου 2008 ημέρα Τρί-

τη και ώρα 10:30π.μ. κατά την

οποία λήγει η προθεσμία παρα-

λαβής των προσφορών και αρ-

χίζει η διαδικασία της απο-

σφράγισης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία μπορούν να στα-

λούν ή να κατατεθούν στο Δήμο

Βούλας μέχρι την προηγουμένη

εργάσιμη ημέρα και έως τις

14:00μ.μ. της αποσφράγισης των

προσφορών στη Διεύθυνση: Λε-

ωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73

Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμη-

θειών) ή θα κατατεθούν αυτοπρο-

σώπως ή μέσω νομίμως εξουσιο-

δοτημένου εκπροσώπου την ημέ-

ρα και έως την ώρα αποσφράγι-

σης των προσφορών. 

Ο προϋπολογισμός της προμή-

θειας ανέρχεται στο ποσό των

60.000,00 € συμπεριλαμβανο-

μένου του ΦΠΑ για το πετρέ-

λαιο θέρμανσης και 30.000,00€

για τα λιπαντικά οχημάτων.

Η προσφορά θα συνοδεύεται

από εγγύηση συμμετοχής η

οποία εκδίδεται για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της

συνολικής προϋπολογισθείσας

δαπάνης συμπεριλαμβανομέ-

νου του Φ.Π.Α. ήτοι 4.500,00€

για το σύνολο της προμήθειας ή

3.000,00€ για το πετρέλαιο

θέρμανσης και 1.500,00€ για τα

λιπαντικά των οχημάτων.

Οι προσφορές ισχύουν και δε-

σμεύουν τους προμηθευτές για

τρεις (3) μήνες από την επόμενη

της διενέργειας του διαγωνι-

σμού.  Πληροφορίες θα δίνονται

από την Τεχνική Υπηρεσία στο

τηλέφωνο 213 2020000 – 801 11

86852. Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να

προμηθευτούν τα σχετικά έγ-

γραφα αντί του ποσού των 10€

από τα γραφεία του Δήμου Βού-

λας (Λ. Κ. Καραμανλή 18, Βού-

λα) τις εργάσιμες ημέρες και

ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι

και την Πέμπτη 03/07/2008.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Με αφορμή το προηγούμενο δημοσίευμά μας,

για τα αρχαία που έχουν αποκαλυφθεί στον

Αστέρα της Βουλιαγμένης, λάβαμε επιστολή

της Κίνησης Πολιτών Βουλιαγμένης που απευ-

θύνεται στον Υπουργό Πολιτισμού και μας κοι-

νοποιήθηκε, την οποία δημοσιεύουμε, αφού την

υπογράφει άλλωστε ο έγκριτος Φιλόλογος –

Ιστορικός - Αρχαιολόγος Χρήστος Διονυσόπου-

λος. Ο τίτλος ανήκει στην Κίνηση Πολιτών Βου-

λιαγμένης.
Η φωτογραφία κάτω δείχνει το ναό του Απόλλωνα με

τα μόνιμα λιμνάζοντα νερά.

ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη 9/6/08

Προς Υπουργό Πολιτισμού

Βουλιαγμένη - Η σιωπή των λύκων
Πριν από δώδεκα χρόνια, είχαμε μιλήσει για την σπου-

δαιότητα του ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα στη Βου-

λιαγμένη και κάναμε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να

ενεργήσουν ώστε να αποδεσμευτεί από τις τουριστι-

κές εγκαταστάσεις που τον κατακλύζουν, να αναστυ-

λωθεί, να αξιοποιηθεί πολιτιστικά, σύμφωνα με την εν-

διαφέρουσα ιστορία του, να αναπλαστεί ο αρχαιολογι-

κός του χώρος ώστε να ενοποιηθεί με εκείνον της ιε-

ρατικής οικίας και των παραπλήσιων αρχαιοτήτων και

να αποδοθεί στο κοινό.

Δυστυχώς καμία από τις υποσχέσεις που μας δόθηκαν

τότε δεν πραγματοποιήθηκε. Αντίθετα, όχι μόνον η

αναστύλωση του ναού δεν έγινε – και η δικαιολογία

είναι ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική μελέ-

τη(!) – αλλά ούτε η αποστράγγιση του χώρου του, που

συχνά πλημμυρίζει από νερά της θάλασσας και από

άλλα που αναβλύζουν εκεί, επιχειρήθηκε ποτέ μέχρι

σήμερα, παρόλο που ο ναός απειλείται για το λόγο αυ-

τόν από κατάρρευση. 

Επίσης, αντί να αναδειχθεί η από παλιά γνωστή και

σχετική με τον ναό αρχαία δεξαμενή, που επανήλθε

στο φως από τις πρόσφατες εργασίες, σκεπάστηκε

και πάλι, επειδή ήταν εμπόδιο στην καινούργια είσοδο

της πλαζ του Αστέρα, όπως σκεπάστηκε και ένας άλ-

λος αρχαιολογικός χώρος κλασικής περιόδου που

βρέθηκε κοντά σε μια καμπάνα και εκτείνεται κάτω

από τα θεμέλια της. 

Αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η τύχη ενός άλλου χώ-

ρου μεγάλης αρχαιολογικής σπουδαιότητας που απο-

καλύφθηκε πρόσφατα κοντά σε μιαν άλλη καμπάνα

του Αστέρα; Πρόκειται για ένα προϊστορικό οικισμό

με πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα, για τον οποίο κανέ-

νας δεν κάνει λόγο. Και η σιωπή αυτή μας ανησυχεί

ακόμη περισσότερο. Θα συνεχιστούν οι ανασκαφές

εκεί και θα αναδειχθεί ο χώρος όπως του αρμόζει, ή θα

ακολουθήσει κι αυτός την τύχη των άλλων αρχαιοτή-

των της περιοχής που υπήρξαν θύματα μιας αλόγιστης

και ακατανόητης κερδοφόρας αντίληψης;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Εκπρόσωπος της ΚΙ.ΠΟ.Β.

Φιλόλογος – Ιστορικός - Αρχαιολόγος

Βουλιαγμένη – Η Σιωπή των Λύκων
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της  Εταιρείας, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε.
Έκθεση  επί των Οικονομικών  Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  Α.Ε. που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, την κατά-

σταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προ-

διαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων,

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης  την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που

είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα  με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμο-

νισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονο-

μικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνο-

νται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για

την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδι-

κασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λο-

γιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης  των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμή-

ρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι  επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:

1.  Για επισφαλείς – επίδικες καθώς και λοιπές σε καθυστέρηση απαιτήσεις συνολικού ποσού € 22.000,00 περίπου έχει σχηματισθεί πρόβλεψη € 14.922,94 . Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να σχηματισθεί μεγαλύτερη πρό-

βλεψη επισφάλειας κατά ποσού € 7.000,00 περίπου, με συνέπεια η Καθαρή Θέση την 31/12/2007 να εμφανίζεται αυξημένη ισόποσα.

2.  Η εταιρεία την παρούσα χρήση, σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού ποσό € 22.083,08 λόγω εξόδου από την υπηρεσία Η παραπάνω πρόβλεψη, υπολείπεται βάσει του Κ.Ν. 2190/1920,  κατα ποσό   € 89.500,00

περίπου , με συνέπεια η Καθαρή Θέση της εταιρείας να εμφανίζεται ισόποσα αυξημένη με το ποσό αυτό. 

Γνώμη Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στις προηγούμενες παραγράφους, κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες  Οικονομικές Καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οι-

κονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα  Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελ-

ληνική Νομοθεσία.Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος όπου αναφέρεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις

χρήσεις 2003 έως και 2007 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν.

Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 

Αναφορά επί άλλων νομικών και  κανονιστικών θεμάτων. Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενό της είναι

συνεπές με τις ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις.        

Αθήνα,  30 Απριλίου 2008

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 14331

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 10/6/2008

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΒΡΥΟΥΛΩΝ &

ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.: (210) 72 92 601-8/Fax: 72 92 621 

Πληρ.: ΤΑΜΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:  6686

ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΕ-

ΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-

ΤΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καισαριανής δια-

κηρύσσει την με ανοικτή δημο-

πρασία επιλογή αναδόχου για

την κατασκευή του έργου ΠΑ-

ΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-

ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕ-

ΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ  προϋπολογι-

σμού 1.597.592,12 € (συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ) σύμφωνα

με τις διατάξεις του Ν. 1418/84

όπως αυτός ισχύει, και  του Ν.

3263/2004.

Η οικονομική προσφορά των

διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί

με το σύστημα  προσφορά με

επιμέρους ποσοστών έκπτω-

σης. (άρθρο 7 του ΠΔ 609/85). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δη-

μοτικό Κατάστημα στις 8 Ιουλί-

ου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα

10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προ-

σφορών με τα δικαιολογητικά)

από την επιτροπή Διαγωνισμού

του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δε-

κτές εργοληπτικές επιχειρή-

σεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για

έργα οικοδομικά  και για τάξη

πτυχίων 2η  και πάνω και έργα

ηλεκτρομηχανολογικά και για

τάξη πτυχίων Α2.

Η εγγύηση συμμετοχής

26.850,00€ θα απευθύνεται

στο Δήμο Καισαριανής.

Πληροφορίες για τα τεύχη δη-

μοπράτησης κλπ. δίνονται

στην Τεχνική Υπηρεσία του Δή-

μου από την Τετάρτη

18/6/2008 τις εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως

13.00 μ.μ. μέχρι και 3/7/2008

ημέρα Πέμπτη.

Τα έντυπα δημοπράτησης (δια-

κήρυξη, αριθμημένο έντυπο

προσφοράς, προϋπολογισμός

μελέτης και τιμολόγιο μελέ-

της) παραλαμβάνονται από Τε-

τάρτη 18 Ιουνίου 2008  και το

αργότερο μέχρι την Πέμπτη 3

Ιουλίου 2008 (ώρες 8.30 -

13.00), μετά την έκδοση σχετι-

κού χρηματικού παράβολου 10

€ στο ταμείο του Δήμου Και-

σαριανής. Τα υπόλοιπα τεύχη

της μελέτης καθώς και τα σχε-

τικά σχέδια θα βρίσκονται στην

Τεχνική υπηρεσία του Δήμου

και θα είναι στη διάθεση των

ενδιαφερόμενων τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες επίσης. Αντί-

γραφα των τελευταίων οι εν-

διαφερόμενοι, μπορούν να

προμηθευτούν μετά από συ-

νεννόηση με την υπηρεσία με

δική τους φροντίδα και δαπάνη

επίσης μέχρι το μεσημέρι της

3ης Ιουλίου 2008 (ώρες 8.30 -

13.00). 

Τα έξοδα δημοπράτησης αυτής

της περίληψης που αφορά το

παραπάνω έργο βαρύνουν τον

ανάδοχο.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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Το Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας ΕΦΗΜΕΡΕΥΕΙ καθη-
μερινά για ορθοπεδικά περιστατικά. Γενική εφημερία
έχει κάθε τρίτη ημέρα, από τις 8 το πρωί έως την επο-
μένη 8η πρωινή. Τις άλλες ημέρες δέχονται το Τζάνειο
του Πειραιά και το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ: 1535

KENTPO YΓEIAΣ BAPHΣ -  210 8975.703

NOΣOKOMEIO:
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Κέντρο: 210 8 9 2 3  0 0 0

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
Γραφεία Τελετών και Μνημοσύνων

.. .επειδή όλα μέσα στη ζωή είναι

1) Λ. ΒΑΡΗΣ - BAPH (έναντι Mc Donald)
Τηλ. 210 96.53.883 - 96.53.183

2) Ιερά Οδός 55 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 34.65.839 - 34.53.741

3) Β. ΠΑΥΛΟΥ 14 ΒΟΥΛΑ
Τηλ. 210 89.52.919 89.52.879  

Τελεταί απόρων ΔΩΡΕΑΝ

ANOIKTA

OΛO TO

24ΩPO

ΒΑΡΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ψ Υ Χ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

τ. Ιατρός Νοσοκομείου “Ευαγγελισμός”
Ψυχώσεις, Συναισθηματικές διαταραχές, Αγχώδεις διαταραχές

Ψυχολογική υποστήριξη, Συμβουλευτική, Αδειες οπλοφορίας

Δέχεται με ραντεβού
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 9 ΒΑΡΗ

THΛ.: 210 9656.484, κιν.  6973975069

Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΒΙΚΕΛΗΣ
M.Sc. in Headache Medicine

Επιστημονικός Συνεργάτης Νευρολογικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείων Διαταραχών Μνήμης και Κεφαλαλγίας

Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Λαζαράκη 8, ΓΛΥΦΑΔΑ
Τηλ.:  210 9681760 & 6936 727278

ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Με Master στην Κλινική Ψυχολογία

Αγχος, νευρώσεις, ψυχολογικά προβλήματα παιδιών και ενηλίκων

ψυχολογική υποστήριξη σε προβλήματα σωματικής υγείας

Α. ΜΕΤΑΞΑ 21 (Εμπορικό Κέντρο Galeria, 2ος όρ.) Γλυφάδα

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: (210) 9681.452 - 8991.728 - 6977 078241 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Διονύσης Κ. Νικολόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης

Οφθαλμολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΗΜΗΤΡΑΣ 5 ΒΑΡΗ (έναντι Αστυνομικού Τμήματος)

Τηλ.: 210 8970660 – 694 695 6061

Dr Μιχάλης N. Γύρας M.D.

ΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

MEMORIAL HOSPITAL New York U.S.A.

HEAD & NECK SURGERY Chicago U.S.A.

HEPATO PAGREO BILIARY SURGERY Lund SWEDEN

HOSPITAL AMERICAIN, Neuilly PARIS FRANCE

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ε.Ε.Σ.

ΓΙΑΤΡΟΙ SOS ΤΗΛ. 1016
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (24ωρο) 210 8613.600 - 6977005555

Ν Ε Υ Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ METROPOLITAN

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ και ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Τηλ.:  6945 57 34 15 -  22910 91606

ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ  208  (1ος οροφος)  ΚΟΡΩΠΙ

Ι Α Τ Ρ Ο Σ  Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ  ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & 

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δέχεται με ραντεβού
Ιατρείο: Ν. Ζέρβα 28 Γλυφάδα Τηλ.: 210 8941.650
(έναντι Δημαρχείου) κιν. 6977373618

X E I P OY P Γ O Σ O Φ ΘA Λ M I AT P O Σ

Κωνσταντίνος Κυριακός
τ. Ιατρός Οφθαλμιατρείου Αθηνών

Συμβάσεις με Ταμεία

BAKXOY 13 BAPH (ΚΕΠ) 

Τηλ.: 210 9656 828 -  κιν. 6945 548882

Δρ. EMMANOYHΛ ΙΓΓΛΕΖΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

MΕΜBER AMERICAN ASSOCIATION OF ORTHODONTISTS

ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14  (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) ΤΗΛ. (210) 8992.130

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΡΔΑΚΟΥ
Ψυχολόγος

     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ  

ΠΑΙΔΙΩΝ και ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

Ειδική Αγωγή - Λογοθεραπεία - Εργοθεραπεία με έμπειρους συνεργάτες

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Βάκχου 13, Βάρη (ΚΕΠ)

Τηλ.: 210 8900036 κιν.: 6932 310936

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ε Ι Δ Ι ΚΟ Σ  Π ΑΘ ΟΛΟ Γ Ο Σ

Ιατρείο Υπέρτασης - Σακχαρώδης Διαβήτης
Specialist in Clinical Hypertension
American Society of Hypertension
Μετεκπαιδευθείς εις Mayo Clinic

ΔΙΓΕΝΗ 21 (2ος όροφος) Βούλα
Τηλ. ιατρ.: 210 899 66 44 - κιν. 697 49 49 999

Χ Ε Ι Ρ ΟΥ Ρ Γ Ο Σ  Ο Φ ΘΑ Λ Μ Ι ΑΤ Ρ Ο Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ EUROPEAN BOARD OF OPHTHALMOLOGY

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
. FELLOW CENTRAL MπDDLESEX HOSPITAL, LONDON UK

T. FELLOW MOORFIELDS EYE HOSPITAL, LONDON UK

ΔΙΓΕΝΗ 17 Βούλα (Δέχεται με ραντεβού)

Τηλ.: 210 8952.275 - κιν. 6976.424083
e-mail: emfietzoglou@hotmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 65 ΒΟΥΛΑ - Τηλ. επικ. 6944358877

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ από την αλυσίδα Γυναικών Εν-

δυμάτων  SUGARFREE για το κατάστημά της στο ΑΕ-

ΡΟΔΡΟΜΙΟ.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ: ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Υ, ΗΛΙΚΙΑ 20-40

ΕΤΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:

ΦΑΞ: 210-9622313 ή με • e-mail: pmisthou@bluepoint.gr

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-9612412 κα. ΜΙΣΘΟΥ

Η Ιδιωτική εταιρεία ΚΤΕΟ AUTOCHECK Ε.Π.Ε 

με έδρα το Κορωπί ζητεί

α) πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου,

ηλεκτρονικού, μηχανικού οχημάτων με ή χωρίς πιστοποίηση

ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

β) απόφοιτους ΤΕΕ Β΄ Κύκλου ή άλλης ισότιμης σχολής, εδικό-

τητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, μηχανών και

συστημάτων αυτοκινήτων ή ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων με ή

χωρίς πιστοποίηση ελεγκτού ΙΚΤΕΟ

γ) υπαλλήλους για τηλεφωνικό κέντρο και γραμματειακή υποστήριξη

Πληροφορίες: 6974848134, 6947566101

Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Συνεδριάζει Πέμπτη 19/6  8μ.μ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΙΩΤΑ Κ. ΘΕΟΥ - ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗ

ΟΛΓΑ Π. ΦΩΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(Δηλώσεις - Τακτοποίηση τίτλων - Τεχνική υποστήριξη)
ΑΣΤΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ, ΝΑΥΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΤΙΚΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 4, ΒΟΥΛΑ 166 73 - ΤΗΛ: 210-8954242
FAX: 210.8954290 e-mail: fotatheo@otenet.gr

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΖΗΤΕΙ υπάλληλο, κυρία ή δεσποινίδα έως 30 ετών,

με καλή γνώση αγγλικών, για πλήρη απασχόληση.

Πληροφορίες τηλ. 210 9670.954, καθημερινά 10-2.

ΕΤΑΙΡΙΑ SECURITY ZHTEI άτομα εμφανίσιμα από

25-30 ετών, περιοχές Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Αε-

ροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Προϋπηρεσία, γνώσεις αγ-

γλικής θα ληφθούν υπόψιν. Μισθός - ΙΚΑ. Τηλέφω-

νο: 210 6998860.

Πωλούνται έπιπλα (Σκρίνιο, κρεβατοκάμαρα, τρα-

πεζαρία, πλυντήριο) και άλλα μικρά αντικείμενα εξο-

πλισμού ενός σπιτιού. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.210-8954037



...για την υγειά μας

«Χωρίς γεωργοκτηνοτροφία ουσιαστικά 
δεν υπάρχει πια μέλλον για τη χώρα μας…»

ΕΒΔΟΜΗ  14 ΙΟΥΝΙΟΥ  2008 -  ΣΕΛΙΔΑ 17

Σήμα κινδύνου για το τι μέλλει γενεσθαι στην

Ελλάδα, όσον αφορά την επισιτιστική κρίση

που άρχισε να  μαστίζει τις φτωχές χώρες του

πλανήτη μας, εξέπεμψε  ο  Καθηγητής της  Κτη-

νιατρικής Σχολής  του ΑΠΘ,   Σπύρος Κυριάκης,

μιλώντας  σε Δημόσια Συνεδρίαση της Ακαδη-

μίας Αθηνών.

«Είναι άμεση ανάγκη να δο-

θεί ιδιαίτερη έμφαση στον

προγραμματισμό της αγροτι-

κής παραγωγής. Η έρευνα

και η ανάπτυξη της  νέας γε-

ωργικής τεχνολογίας πρέπει

να είναι προτεραιότητα για

τη χώρα μας» τόνισε χαρα-

κτηριστικά ο κ Κυριάκης,

«γιατί σε διαφορετική περίπτωση τον μέλλον

της διαγράφεται ζοφερό…».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Κα-

θηγητής, που μίλησε με θέμα «Παγκόσμια Επι-

σιτιστική Κρίση και Δραματική Αύξηση των Τι-

μών των Τροφίμων: Η Πρόκληση του Ανεπτυγ-

μένου Κόσμου, της Αγροτικής Πολιτικής της

Ε.Ε. και της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας»

η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε παγκό-

σμιο επίπεδο είναι δραματική.

Μάλιστα αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα η επισιτι-

στική κρίση αναμένεται να πάρει εφιαλτικές δια-

στάσεις, για ολόκληρο τον πλανήτη.

Όπως ανέφερε ο Σπ. Κυριάκης «η κύρια αιτία

της κρίσης ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 με τη

“νοοτροπία” του ανεπτυγμένου κόσμου ότι η

αφθονία των τροφίμων είναι δεδομένη και η

διατροφική γεωργοκτηνοτροφία είναι μια αν-

θρώπινη δραστηριότητα χωρίς ιδιαίτερη “αξία”».

Σ’ αυτή τη “νοοτροπία” συνέβαλαν δραστικά: 

➢ Ο ΠΟΕ (με την παγκοσμιοποίηση του εμπορί-

ου των τροφίμων), 

➢ Η χωρίς ουσιαστικό όραμα ΚΑΠ της Ε.Ε. 

➢ Η χωρίς προοπτική γεωργικής ανάπτυξης πο-

λιτική των αναπτυσσόμενων χωρών και

➢ Οι απαράδεκτες καταναλωτικές συνήθειες

των κατοίκων, κυρίως των ανεπτυγμένων κρα-

τών, προς τα τρόφιμα.

Τα παραπάνω αποτελούν την «προϊστορία» της

σημερινής παγκόσμιας κρίσης επάρκειας τροφί-

μων και της δραματικής αύξησης των τιμών

τους. Οι αιτίες όμως που συνέβαλαν καθοριστι-

κά στην κρίση είναι:

➢Η συνεχής αύξηση του παγκόσμιου πληθυ-

σμού  με προοπτική το 2050  να φτάσει τα 9 πε-

ρίπου δις από 6,5 δις που είναι σήμερα.

➢Η “γρήγορη” οικονομική και πληθυσμιακή ανά-

πτυξη Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας και Κίνας.

➢Η Κίνα με 1,5 δις  κατοίκους «μπήκε» επιθετι-

κά στην «παγκόσμια» αγορά τροφίμων, ειδικά

στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και στις ζωο-

τροφές. Καταναλώνει σήμερα το 25% περίπου

της παγκόσμιας παραγωγής κρέατος και  περί-

που 100.000.000 νεαροί Κινέζοι καταναλώνουν

ποσότητες γάλακτος-γαλακτοκομικών προϊό-

ντων ισοδύναμων της Ευρώπης και της Β.Αμε-

ρικής 

➢Η Ινδία ακολουθεί την ίδια «διαδρομή» της Κί-

νας, έχοντας τον ίδιο περίπου πληθυσμό και

προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης 

➢Η Ρωσία έδωσε απόλυτη προτεραιότητα στην

ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και το χειμώνα του

2006-07 «σάρωσε» από την Ε.Ε. όλες τις διαθέ-

σιμες μοσχίδες (νεαρά θηλυκά βοοειδή-γαλα-

κτοπαραγωγικής κατεύθυνσης). Σήμερα οι μο-

σχίδες στην Ε.Ε. είναι λιγοστές και σε υψηλές

τιμές (2007-08).

➢Οι ακραίες κλιματολογικές  συνθήκες (2006-

07) - παρατεταμένη ξηρασία - που οδήγησαν σε

ερημοποίηση πολλών περιοχών του Πλανήτη

και στη Ν. Ζηλανδία και  Αυστραλία  στο σφα-

γείο μεγάλο αριθμό βοοειδών και προβάτων με

αποτέλεσμα την παγκόσμια έλλειψη γάλακτος

και κρέατος. Επίσης μείωσαν παγκοσμίως την

παραγωγή δημητριακών και σόγιας  και αύξη-

σαν δραματικά τις τιμές δημιουργώντας διατρο-

φικό πανικό στις φτωχές  χώρες. Το ίδιο παρα-

τηρήθηκε και στην περίπτωση του ρυζιού και τα

τρόφιμα ζωικής προέλευσης  έγιναν και πάλι

προϊόντα των “πλουσίων”.

➢Η χωρίς προηγούμενου συνεχής αύξησης

των τιμών της ενέργειας-πετρελαίου.

➢Η παγκόσμια έλλειψη υγειονομικά αποδε-

κτών αποθεμάτων ιχθυάλευρων και ιχθυελαίου

για τις ανάγκες της ιχθυοκαλλιέργειας.

➢Η  έλλειψη υγειονομικά αποδεκτών αποθε-

μάτων πόσιμου νερού.

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΣΥΝΘΗΚΕΣ  ΣΤΗΝ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ
Στη δημιουργία  της επισιτιστικής κρίσης -κυ-

ρίως της αύξησης της τιμής -έχουν συμβάλει

και ορισμένα μέτρα και αποφάσεις της Ε.Ε. Συ-

γκεκριμένα:

➢Η επιβολή των υποχρεωτικών κανόνων ολο-

κληρωμένης φυτοϋγειονομικής διαχείρισης

και της αντίστοιχης κτηνιατρικής υγειονομικής

διαχείρισης του «στάβλου» που φτάνει μέχρι

το «πιάτο» του καταναλωτή, αυξάνουν παραπέ-

ρα το κόστος παραγωγής, αλλά παράγουν

ασφαλή τρόφιμα (ζωικά και φυτικά).

➢Η αρνητική στάση της Ε.Ε. στα GMO’S τρόφι-

μα – ζωοτροφές (δημητριακά κυρίως και σόγια-

ρύζι) αυξάνει παραπέρα το κόστος παραγωγής.

Ακόμη και η κακή «νοοτροπία»,  κατά της εισα-

γωγής της βιοτεχνολογίας, όπως π.χ. χρησιμο-

ποίηση για την αύξηση της γαλακτοπαραγωγής

των αγελάδων, της βόειας αυξητικής ορμόνης,

που  παράγεται με την αξιοποίηση σύγχρονων

βιοτεχνολογικών μεθόδων (ενώ η αντίστοιχη

ανθρώπινη επιτρέπεται στην ιατρική και στην

Ε.Ε.),  αυξάνει παραπέρα το κόστος παραγωγής

και επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον (Β.Αμερι-

κή, Ν.Αμερική, Κίνα και Ρωσία τη χρησιμοποι-

ούν με απόλυτη επιτυχία).  

➢ Η παραγωγή βιοκαυσίμων 1ης γενεάς  στέ-

ρησαν πολύτιμη τροφή για τον άνθρωπο άμεσα

και έμμεσα (ζωοτροφές), μείωσαν το απαραίτη-

το «ψωμί» των φτωχών, τα ζωικής προέλευσης

τρόφιμα έγιναν προϊόντα των πλουσίων και

«σπατάλησαν» τεράστιες ποσότητες νερού.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ
«Η κρίση αναμένεται να πάρει εφιαλτικές δια-

στάσεις για ολόκληρο τον Πλανήτη αν δεν λη-

φθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα, τόσο

σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

τόνισε ο Σπ. Κυριάκης, προσθέτοντας πως άμε-

σα  η Παγκόσμια Κοινότητα πρέπει:

➢ Να πάρει μέτρα κατά της φτώχειας με την

παραγωγή τροφίμων σε προβληματικές χώρες. 

➢Να προωθήσουν οι χώρες της Ν. Αμερικής,

Αφρικής τη δική τους «Κοινή Αγροτική Πολιτι-

κή - ΚΑΠ». 

➢Να θεσπίσει ειδικά μέτρα για την προστασία

του παγκόσμιου αλιευτικού πλούτου. 

➢Να σταματήσει η «ληστρική» εκμετάλλευση

του δάσους του Αμαζονίου (για να παράγει μό-

νο ζωοτροφές) γατί είναι η μεγαλύτερη περιβα-

ντολλογική πρόσκληση  του αιώνα.

➢Να δώσει άμεση προτεραιότητα στη  γεωργι-

κή έρευνα, ανάπτυξη και βιοτεχνολογία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 10/6/2008

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 4797

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε.

Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, Τηλ.: 210-8963636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης  Διακηρύσσει ότι:

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει «ανοιχτή δημοπρασία»

σύμφωνα με την παράγραφο 2α του άρθρου 4 του Ν.1418/84 όπως

ισχύει και με τους όρους του Ν.3263/04 και επιλογής συστήματος

υποβολής οικονομικών προσφορών με «επιμέρους ποσοστά έκπτω-

σης κατά ομάδες», σύμφωνα με την παράγρ. 4, περιπτ. Β του άρθρου

4 του Ν.1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, για την εκτέλεση

του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων ΙΙ».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και

ώρα 10.00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βου-

λιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμό-

διας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους

2008, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7323.012 σύμφωνα με την υπ’

αριθμ. 833/08. Έκθεση Ανάληψης Δαπάνης και έχει προϋπολογι-

σμό 150.000,00€, ο οποίος αναλύεται σε:

Από Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»: 70.000,00€

Από ιδίους πόρους του Δήμου: 80.000,00€

Δαπάνη Εργασιών 89.018,66€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)

Από Πρόγραμμα ΘΕΣΕΑΣ (ποσοστό 18%): 7.802,68€

Από ιδίους πόρους ΔΗΜΟΥ (ποσοστό 28%): 12.787,72€

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του

κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) 16.441,36€.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 23.949,58€.

Το έργο θα εκτελεστεί από εργολήπτη, εργοληπτική επιχείρηση

ή κοινοπραξία εργοληπτικής επιχείρησης, εγγεγραμμένη στο

ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Α2 ή 1η τάξη ή 2η τάξη για

έργα κατηγορίας οικοδομικών. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται, σε τέσσερις

(4) μήνες, αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμ-

βασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγ-

γυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Τ.Π. & Δ΄ ή αναγνωρισμένης

Τράπεζας, ποσού 2.521,00€ (άρθρο 15 διακήρυξης).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς που θα συμπληρωθεί από

τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται

από το γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών οδός Αφροδίτης 2. Πληρο-

φορίες κα Σαββάκη Έλλη ή κος Συμεωνίδης τηλ. 210-8960156 κα-

τά τις ημέρες και ώρες Δευτ. – Παρασκευή 8.00 – 13.00 και Πα-

ρασκευή 8.00 – 12.30.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρ-

χή που διεξάγει τον διαγωνισμό μέχρι και την 26/6/08. Εφόσον ζη-

τηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης

εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ

& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ Α.Μ.: 12(Λ-11)2008

Δ/νση Περιβάλλοντος 

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 

Πληρ.: Κούσιας Α.

Τηλ.: 213 2020000, 801 11 86852

Fax: 210 9659208

E-mail: akousias@dimosvoulas.gr

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ελαστικών

Οχημάτων του Δήμου Βούλας

2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας

υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α.

11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 89/07-05-2008

απόφαση της Δ.Ε.

4. Την υπ’ αριθμ. 13969/06-06-

2008 απόφαση Δημάρχου

ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Δια-

γωνισμού με κριτήριο κατακύ-

ρωσης τη χαμηλότερη τιμή για

την προμήθεια ελαστικών για

τα οχήματα του Δήμου Βού-

λας 2008.

Η υποβολή των προσφορών

θα γίνεις τις 19 Ιουνίου του

2008 ημέρα Πέμπτη και ώρα

10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατά-

στημα (Κ. Καραμανλή 18 –

Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επι-

τροπής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός

της προμήθειας ανέρχεται στο

ποσό των 45.000,00€ συμπε-

ριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά θα συνοδεύεται

από εγγύηση συμμετοχής η

οποία εκδίδεται για ποσό που

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%

της συνολικής προϋπολογι-

σθείσας δαπάνης συμπεριλαμ-

βανομένου του Φ.Π.Α.

(2.250,00€).

Πληροφορίες θα δίνονται στο

τηλέφωνο 213 20 20000 – 801

11 86852 Υπεύθυνος κος Α.

Κούσιας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν

να προμηθευτούν τα σχετικά

έγγραφα από τα γραφεία του

Δήμου Βούλας (Κ. Καραμανλή

– Βούλα) κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες (09:00 έως

13:30) μέχρι και την Τρίτη

17/06/2008.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η ΕΠΣΑΝΑ υπενθυμίζει στα

σωματεία ότι η Τακτική Γενι-

κή της Συνέλευση θα διεξα-

χθεί στις 29 Ιουνίου και σε

περίπτωση μη απαρτίας στις

30 Ιουνίου.

Ενημερώνει ότι για την εκλο-

γή των μελών του Δ.Σ. και

της Εξελ. Επιτροπής κάθε

Σωματείο μπορεί να υποδει-

κνύει έναν υποψήφιο ως τα-

κτικό και έναν ως αναπληρω-

ματικό.

Επιχορηγήσεις
Εγκρίθηκε η τακτική επιχο-

ρήγηση της Γ.Γ.Α. ποδο-

σφαιρικής περιόδου 2006-07

για τα σωματεία της Ενω-

σης. Τα χρήματα θα δοθούν

όπως και την περυσινή χρο-

νιά κατευθείαν στα Σωμα-

τεία. Τα ποσά της επιχορή-

γησης είναι για τα Σωματεία

της Α’ κατηγ. 2.400€, για τα

Σωματεία της Β’ κατηγ.

1800€ και για τα Σωματεία

της Γ’ κατηγ. 1300€.

ΝΕΑ ΤΗΣ
ΕΠΣΑΝΑ Ιδιαίτερη διοργάνωση από

τον Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

την Κυριακή 8 Ιουνίου στο

Αθλητικό Κέντρο Γέρακα.

Επ΄ευκαιρία της λήξης της

αγωνιστικής περιόδου

2007-2008 Ο Αθλητικός

Ομιλος “Κρόνος Γέρακα”

διοργάνωσε αγώνα μπά-

σκετ μεταξύ των ομάδων

Α.Ο. ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ-ΧΑ-

ΛΑΝΔΡΙΟΥ. 

Παράλληλα οι μικροί φίλοι

στην είσοδο του Αθλητικού

Κέντρου μπόρεσαν να δια-

σκεδάσουν με φουσκωτά

παιχνίδια και χορηγία της

expert. 

Ακολούθησαν  απονομές

στους παίκτες, προπονητές

και ευχαριστίες από τον

Πρόεδρο Βασίλη Λιάπη και

τον Γ.Γραμματέα Δημήτρη

Καρκούλια για όλους

όσους συνέβαλαν και βοή-

θησαν στην αγωνιστική πε-

ρίοδο την ομάδα. 

Κοντά τους στην εκδήλωση

βρέθηκαν οι βουλευτές Νί-

κος Καντερές, Βασίλης Οι-

κονόμου, οι επ.Βουλευτές

Ντίνα Τριλίκη και Παντ.

Ασπραδάκης και νομαρχια-

κός σύμβουλος. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Με μεγάλη Ελληνική συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί από

12 έως και 15 Ιουνίου το Παγκόσμιο Κύπελλο, CSIO4*-

W, της Σόφιας στη Βουλγαρία, που μετράει επίσης για

τη βαθμολογία της λίγκας της Νότιας Κεντρικής Ευ-

ρώπης, στην οποία ανήκει και η χώρα μας. 

Πάνω από 10 Έλληνες ιππείς θα δώσουν το παρόν

στην μεγάλη ιππική διοργάνωση, ανάμεσά τους και οι

Αντώνης Πετρής, Ελίνα Δενδρινού, Γιώργος Δημαράς,

Αυγερινός Λινάρδος, Γιούρι Κερμέντι, Χριστίνα Μαυρο-

φρύδη και άλλοι. 

Πρεμιέρα Υπερπήδησης Εμποδίων
Πρεμιέρα στο Αναπτυξιακό τουρ της Υπερπήδησης Εμπο-

δίων θα έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, 14 και 15 Ιουνί-

ου. Ο πρώτος αγώνας του αναπτυξιακού τουρ θα γίνει

στον Αττικό Όμιλο Ιππασίας, ενώ θα ακολουθήσουν άλλοι

δύο αγώνες στον Ιππικό Όμιλο Mega Sports και στο Ολυ-

μπιακό Κέντρο Ιππασίας στο Μαρκόπουλο (ο τελικός).

Στον τελικό στις αρχές Ιουλίου θα αναδειχθούν και οι Πο-

λυνίκες του Αναπτυξιακού τουρ σε όλα τα αγωνίσματα. 

ΙΠ
Π

ΙΚ
Α

Η Ελένη Δενδρινού σε ένα στιγμιότυπο υπερπήδησης εμποδίων.

Aquadome Sports & Coutry club

Beach Bolley open

Το Aquadome διιοργανώνει τουρνουά Beach Bolley open

για γυναίκες και άντρες στις εγκαταστάσεις του στο Κο-

ρωπί. Η κάθε ομάδα αποτελείται από δύο παίκτες και η

συμμετοχή για κάθε παίκτη είναι 10 ευρώ. Στις τρεις πρώ-

τες νικήτριες ομάδες θα δοθούν δώρα.

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18 Ιουνίου στο

τηλέφωνο 210 8975.222 και στις εγκαταστάσεις του Club

επί της οδού Λάμπτρων (πίσω από τη Σχολή Ευελπίδων,

έναντι της σχολής Καίσαρη).

Ο Τιμ Χάτεν στη

“Βουλιαγμένη”

Την πρώτη θέση ξένου κάλυψε

η Βουλιαγμένη που την Πέ-

μπτη προχώρησε στην απόκτη-

ση του Αμερικανού Τιμ Χάτεν

ο οποίος αναδείχθηκε φέτος

πολυτιμότερος παίκτης του

κολλεγιακού Πρωταθλήματος.

Ο 23χρονος αθλητής αγωνίζε-

ται τόσο ως φουνταριστός όσο

και ως αμυντικός φουνταρι-

στού, έχει ύψος 1.93 μέτρα και

ζυγίζει 96 κιλά. 

Αποτελεί μέλος της Εθνικής

ομάδας των ΗΠΑ από το 2005

και φόρεσε για πέντε χρόνια

το σκουφάκι του Κολλεγίου

του Ίρβαϊν (2003-2008). 

Την τρίτη του χρονιά (2005)

συμπεριλήφθηκε στη δεύτερη

καλύτερη εφτάδα του NCAA

και την τελευταία (2007) στην

πρώτη αφού κατέκτησε και τον

τίτλο του MVP τόσο της περι-

φέρειάς του (MPSF) όσο και

όλης της διοργάνωσης.

Αναφορικά με τη συμμετοχή

του στο αντιπροσωπευτικό συ-

γκρότημα των ΗΠΑ, η μεγαλύ-

τερή του επιτυχία είναι η κατά-

κτηση του Παναμερικανικού

Πρωταθλήματος το 2006.

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε το 2ο τουρνουά Ποδο-

σφαίρου Ακαδημιών ηλικίας 1997-1998 από τον Αθλητικό

Όμιλο Βουλιαγμένης το Σάββατο 31 Μαΐου και Κυριακή 1η

Ιουνίου. Οι ομάδες που έλαβαν μέρος ήταν: ΑΕΚ, Παναθη-

ναϊκός, Πανιώνιος και η διοργανώτρια Αθλητικός Όμιλος

Βουλιαγμένης.

Στον τελικό βρέθηκαν η ΑΕΚ και η Βουλιαγμένη με την

ΑΕΚ να επικρατεί 3-1.

Για την ιστορία το γκολ της Βουλιαγμένης έβαλε ο Πανα-

γιώτης Νανούρης, ο οποίος δικαίως κρατάει το κύπελλο

στη φωτογραφία και την απονομή έκανε ο Δήμαρχος Γρη-

γόρης Κασιδόκωστας.

2ο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 

στη Βουλιαγμένη

Το περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ει-

ρήνης & Φιλίας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα επιτραπέζιας

αντισφαίρισης,με την ονομασία “Τερζάκεια” που οργανώ-

νει κάθε χρόνο ο Δήμος Ταύρου. Το πρωτάθλημα αφορά

αθλητές και αθλήτριες Δημοτικών Σχολείων.

Στην πιο μικρή κατηγορία (Α, Β, Γ τάξεις Δημοτικού) η

αθλήτρια του Αρη Βούλας Ιφιγένεια Ισαμπάλογλου κατέ-

κτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Στη μεγαλύτερη κατηγορία (Δ,Ε,Στ τάξεις) η Φιλία Εμίρη

κατέκτησε τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο, ενώ

στην οκτάδα πλασαρίστηκαν και οι αθλήτριες Στέλλα Πα-

τεράκη και Ελένη Στουραΐτη.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η αθλήτριες Εμίρη και Στου-

ραΐτη πηγαίνουν Ε’ και Δ’ τάξεις αντίστοιχα και έχουν

μπροστά τους κι άλλες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα.

ΕΒΔΟΜΗ

Νέες διακρίσεις για τις

μικρές αθλήτριες του

“Αρη” Βούλας
Με αργυρό και χάλκινο μετάλλιο

Νέα Διοίκηση

στον “Αρη” Βούλας
Μετά τις αρχαιρεσίες της 8/6 και

τη συγκρότηση σε σώμα, ο Αρης

Βούλας απέκτησε την παρακάτω

διοίκηση. 

Ησαΐας Βασιλειάδης πρόε-

δρος – Λουκάς Διαμαντόπου-

λος Α’ αντιπρόεδρος – Σταύ-

ρος Χρυσοσπάθης Β’ Αντιπρ. &

Γεν. Αρχηγός – Εμμ. Βαρδαβάς

Γεν. Γραμματέας – Παύλος

Τσελίκος Ειδ. Γραμμ. – Σταύ-

ρος Πλακαντωνάκης Ταμίας

Παν. Πάσσας, Ευάγγ. Ιωαννίδης,

Αγγ. Μακρής, Γ. Φατσέας και

Αντ. Στέλλας μέλη.

Νέα Διοίκηση 

ο Κυανούς 

Αστέρας Βάρης

Μετά τις αρχαιρεσίες της

9/6/08 ο Κυανούς Αστέρας

Βάρης απέκτησε νέα διοίκη-

ση, όπως παρακάτω:

Επαμ. Κουσιάκης πρόεδρος –

Χρ. Γιαννακόπουλος Α’ αντι-

πρόεδρος – Ανδρέας Δήμας

Γεν. Γραμματέας – Σωκράτης

Ντούλας Ταμίας – Ι. Μπουτσέ-

λης υπεύθ. υποδομών – Παν.

Μπλατσούκας Δημόσιες σχέ-

σεις και Αθ. Σκουρλής Εφορος

Ποδοσφαίρου

Εκδηλώσεις λήξης του Α.Ο.

ΚΡΟΝΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

Στιγμιότυπο από τον αγώνα.
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Συνέχεια από τη σελ.1

Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας πριν ξε-

κινήσει την παρουσίαση του έργου του,

αναφέρθηκε στην επιστολή του Δ. Κυ-

πριώτη, τονίζοντας ότι “έπρεπε να χαί-

ρεται γι’ αυτό που κάνω σήμερα ο κ. Κυ-

πριώτης και κάθε ένας που βρίσκεται

σήμερα στο Δ.Σ.

Δίνω σήμερα τα στοιχεία για να έρθει ο

καθένας διαβασμένος στην ειδική συνε-

δρίαση”.

Ενας πραγματικά δύσκολος δρόμος,

ήταν η πρώτη θητεία του δημάρχου,

όπως είπε.

Ενάμισυ χρόνο ο ίδιος και οι συνεργά-

τες του ενημερώνονταν σε καθημερινή

βάση για τα προβλήματα που ταλανί-

ζουν την πόλη, μικρά και μεγάλα.

Δεν υπήρχαν επίσημα οικονομικά στοι-

χεία και “δώσαμε τιτάνιο αγώνα γι’ αυ-

τό. Στις αρχές του 2007 παραλάβαμε

ισολογισμό του 2003. Καταλαβαίνετε

λοιπόν ότι με τρεις ισολογισμούς πίσω

δεν μπορούσαμε να είχαμε επίσημα οι-

κονομικά στοιχεία.

Αναφέρθηκε καταγγελτικά στην προη-

γούμενη δημοτική Αρχή. «Αντιμετωπί-

σαμε μια πληθώρα καθημερινών οικονο-

μικών προβλημάτων που δεν τη δημι-

ούργησα εγώ μόλις βγήκα στο δήμο και

οι συνεργάτες μου. Μια πληθώρα προ-

βλημάτων που  είναι η απόρροια μιας

κακής οικονομικής και οργανωτικής κα-

τάστασης που υπήρχε στο Δήμο».

Δεν κάνω την ενημέρωση στο τέλος της

τετραετίας, είπε, και «στην ειδική συνε-

δρίαση εγώ είμαι έτοιμος να κάτσω έξι

ώρες, να απαντήσω σε όλες τις ερωτή-

σεις. Εκεί θα είναι όλο το Δημοτικό Συμ-

βούλιο συμπολίτευση και αντιπολίτευ-

ση, και οι φορείς και οι κάτοικοι και θα

καταθέσουν ερωτήσεις».

Επικέντρωσε την ομιλία του σε 3 θέμα-

τα, όπως είπε:

– Η κατάσταση που αναλάβαμε

– Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε

από την πρώτη στιγμή, την οργάνω-

ση των υπηρεσιών και τις υποδομές

που δημιουργήσαμε,

– Η τήρηση του προγράμματός μας,

που γι’ αυτό μας ψηφίσατε. Τι θα κά-

νουμε, πώς  σχεδιάζουμε την πόλη

μας τα επόμενα χρόνια.

«Στην πολιτική συνηθίζεται να λέγεται

ότι «παραλάβαμε χάος». Εμείς δεν εί-

μαστε τέτοιοι γι’ αυτό μας ψήφισε ο κό-

σμος. Εμείς δεν μηδενίζουμε μια οποια-

δήποτε δράση, μιας προηγούμενης δη-

μοτικής αρχής. Όμως δεν είμαστε δια-

τεθειμένοι να κρύψουμε τις τεράστιες

δυσκολίες τις οποίες και σήμερα αντιμε-

τωπίζουμε, και οι οποίες κατά κύριο λό-

γο οφείλονται στο Δήμαρχο και το Δη-

μοτικό Συμβούλιο της περασμένης τε-

τραετίας αλλά και όλων των δημοτικών

αρχών και πριν».

Εκανε μία εκτενή αναφορά στην «καμέ-

νη γη» που βρήκε. Αναφέρθηκε σε πα-

ραδείγματα για να καταδείξει τη «νοο-

τροπία της προηγούμενης δημοτικής

αρχής», όπως είπε η οποία συνεδρίασε

11 ημέρες πριν παραδώσει το Δήμο με

40 θέματα. Και τόνισε: «Τις τους ένωσε

και έγραψαν στα παλιά τους παπούτσια

τις δημοκρατικές διαδικασίες, τον Κώδι-

κα και τη θέληση τη δική σας. Το προ-

σωπικό τους συμφέρον, η επέμβαση του

κατεστημένου, διάφορες πιέσεις, τα-

κτοποιήσεις εκκρεμοτήτων. Οφείλουν

μια εξήγηση».

«Βρήκαμε ένα Δήμο εγκαταλελειμένο,

χωρίς οργανωτική δομή, ένα δήμο που

λειτουργούσε ευκαιριακά, χωρίς σχε-

διασμό, εκλογικίστικα, αναξιόπιστο

στους δημότες και στους προμηθευτές.

Η αγωνία τους να κρατηθούν για άλλη

μια φορά στην εξουσία, δεν τους εμπό-

δισε να χρεώσουν το Δήμο με έργα της

τελευταίας στιγμής, τα οποία δυστυχώς

παραλάβαμε ημιτελή και με μεγάλα

προβλήματα», συ-

νέχισε ο Δήμαρχος

και μίλησε για μια

σειρά οργανωτικά

και διοικητικά προ-

βλήματα.

– Η έλλειψη μελε-

τών και χρηματο-

δοτήσεων από το

Γ’ Κοινοτικό Πλαί-

σιο Στήριξης, από

τους χίλιους Δή-

μους είμαστε στην

315η θέση.

– Ελλειψη οργάνω-

σης στο εργοτάξιο

– Πεπαλαιωμένα

μηχανήματα – Κα-

μιά φροντίδα για μόνιμο προσωπικό. –

Καμιά φροντίδα για κοινωνική πρόνοια –

Καμιά φροντίδα για δημοτική αστυνο-

μία, χωρίς διπλογραφικό σύστημα, –

Μπλοκαρισμένες οι διαδικασίες για το

Γενικό Πολεοδομικό. Καμιά φροντίδα

για το ρέμα του Κόρμπι και πολλές ακό-

μη αναφορές σε μικρά και μεγάλα προ-

βλήματα.

Και πέρασε στο σήμερα. Στο «πολυσύν-

θετο έργο του 2007» όπως είπε.

Ανοίγεται ο δρόμος της οργάνωσης και

της δημιουργίας. «Δεν είμαστε επαγ-

γελματίες πολιτικοί, όμως αλλάξαμε τη

φιλοσοφία. Χτίσαμε τις υποδομές για

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και

δίνουμε καθημερινά τη μάχη».

Αναφέρθηκε σ’ αυτούς που διαμαρτύρο-

νται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν

έχει κάνει έργο και παρουσίασε μία σει-

ρά δραστηριοτήτων

– Εγινε μελέτη και άμεσα θα ξεκινήσει

το κτίριο του Δήμου (πλατεία Δήμα),

που θα στεγάσει ΚΑΠΗ, ΚΕΠ και υπηρε-

σίες του Δήμου.

– Δεν αύξησαν  τα δημοτικά τέλη.

– Διέθεσαν 100.000€ για μελέτη στο Λι-

μάνι, για επανακαθορισμό του αιγια-

λού, μέσα από τη Δημοτική Επιχείρηση.

Εφάρμοσαν την ανακύκλωση. Τοποθε-

τήθηκαν 520 κάδοι μπλε. Μειώθηκαν

30% τα δρομολόγια των απορριμματο-

φόρων στα Λιόσια.

Προχώρησαν στην καινούρια πρόταση

για νέο Γενικό Πολεοδομικο Σχέδιο το

οποίο θα μπει σε διαβούλευση αυτές τις

ημέρες με τους κοινωνικούς φορείς και

τον κόσμο.

– «Η επιμονή μας για την κατάργηση
του συλλεκτήριου δρόμου ήταν σωστή.

Και η πρότασή μας θα είναι η κατάργη-

σή του. Αλλωστε δεν θα έχει νόημα

αφού θα ανοιχτεί το τούνελ, και όλες οι

περιοχές θα προτιμούν αυτό, και θα πη-

γαίνουν παραλιακά από το δρόμο της

Αγίας Μαρίνας. Πιστεύω ότι η Βάρη θα

γίνει μία  ήσυχη πόλη».

– Προχωρεί η μελέτη στον Ασύρματο

και αισιοδοξεί ότι δεν θα υπάρξουν εν-

στάσεις, γιατί μίλησαν με τον κόσμο,

έκατσαν με τους μελετητές και την κοί-

ταξαν πόντο πόντο.

Εδειξε γνώστης όλης της περιοχής δρό-

μο – δρόμο αφού αναφέρθηκε στα με-

γάλα αλλά και στα μικρά προβλήματα

της κάθε γειτονιάς. Για τη Λαθούριζα,

για το Κόρμπι, για τη Μηλαδέζα, για την

παραλία που η παραχώρησή τους λήγει

σε ένα χρόνο. Πρέπει να πάρουν και-

νούρια παραχώρηση. Για τη διεκδίκηση

της ανατολικής παραλίας και την παρα-

χώρησή της στο Δήμο. Εχει κάνει πολ-

λά ταξίδια στα ΕΤΑ, είπε, και μένει το

τελευταίο, για το σκοπό αυτό. «Αν δεν
πραγματοποιηθεί θα πρέπει να αγωνι-
στείτε μαζί μας. Όχι μόνο να είναι
ελεύθερη αλλά να παραχωρηθεί στο
Δήμο. Είναι κοινωνικό αγαθό». Κατέλη-

ξε και καταχειροκροτήθηκε.

Τάχθηκε υπέρ της τακτοποίησης του Χε-

ρώματος, όπως και η συντριπτική πλειο-

ψηφία των βουλευτών όπως είπε. 

–Θεμελίωσαν το 3ο Δημοτικό στον

Ασύρματο

– Πήραν δωρεάν ένα Λεοφορείο από

την ΕΘΕΛ.

– Οι παλιές τουαλέτες της παραλίας της

Βάρκιζας θα γίνουν χώρος τέχνης και

πολιτισμού.

Τέλος αναφέρθηκε στην καθοριστική

προσφορά των Αντιδημάρχων Τάσου

Χατζηδαβιτίδη, Δήμητρας Σουτόγλου,

Μαρίας Γεμελιάρη αλλά και όλων των

συνεργατών του.

Αφού έκλεισε την ομιλία του, ζήτησε το

λόγο από το ακροατήριο ο παλιός δή-

μαρχος της πόλης Κώστας Μπαγλα-

τζής, επί προσωπικού, όπως είπε.

Ο Πρόεδρος – παρά το ότι είχε εξηγήσει

ότι δεν θα υπάρξουν συζητήσεις – άφη-

σε τον παλιό δήμαρχο να μιλήσει, ο

οποίος κατηγόρησε το Δήμαρχο Παν.

Καπετανέα, ότι κατηγόρησε επί μα-

κρόν τις προηγούμενες δημοτικές αρ-

χές χωρίς να μπορούν να αμυνθούν

αφού απουσίαζαν.

Ο πρόεδρος τον κάλεσε στην ειδική συ-

νεδρίαση, όπου θα μπορέσει να πει όλα

όσα τον απασχολούν.     Α. Μπουζιάνη

Καταγγελτικός και αισιόδοξος ο Δήμαρχος Βάρης

Είναι πράγματι ένα μυστικό, όπως λέει άλλωστε και το όνομά του, “il

segreto”, το νέο ιταλικό εστιατόριο που ξεκίνησε τη ζωή του, πριν

λίγο καιρό στο Πανόραμα Βούλας.

Εξω από τις κλασικές πιάτσες, σε ένα απόμακρο αλλά τόσο κο-

ντινό καταπράσινο σημείο, που αισθάνεσαι ότι βρίσκεται στην

εξοχή.

Γνήσια ιταλική κουζίνα, απλή ανεπιτήδευτη, σε ένα περιβάλ-

λον κομψότητας και καλαισθησίας, που θα σας γοητεύσει και

με τιμές που επιτρέπουν τακτικές επισκέψεις.

Τα πιάτα του “il segreto” καλύπτουν όλη τη γκάμα της ιτα-

λικής κουζίνας MARE και ΜΟΝΤΙ παρασκευασμένα με

γνήσια, αγνά υλικά. Ελεύθερη, εύκολη στάθμευση.

Αντιδράσεις προκάλεσαν στον πρ. Δήμαρχο Κ. Μπαγλατζή, οι ανα-
φορές του δημάρχου στις προηγούμενες δημοτικές αρχές.


